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1. Valoarea juridică a înregistrării în REVISAL a deciziei de concediere 

disciplinara din perspectiva dispozițiilor art. 252 (4) din Codul muncii 

Din interpretarea teleologică a dispoziţiilor art. 252 (4) din Codul muncii rezultă 

că voința legiuitorului a fost ab initio aceea de a determina cele două variante prevăzute 

în text (predare personală salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată) ca singurele modalități procedurale de comunicare 

în materia răspunderii disciplinare a salariatului, fiind singurele care oferă maximă 

garanție a posibilității de a proba faptul comunicării și conținutul înscrisului comunicat. 

Temei de drept: art. 252 (4) din Codul muncii 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 123/7 

martie 2019  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la data de 05.06.2018, 

contestatorul X., în contradictoriu cu intimata SC „Y.” SRL, a contestat Decizia de 

concediere nr. 1319/07.05.2018 şi a solicitat anularea acesteia şi obligarea intimatei la 

plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 

drepturi de care ar fi beneficiat pe toată durata concedierii nelegale, obligarea la plata 

salariilor din anul 2015, perioada iunie-septembrie inclusiv luna noiembrie, la plata 

salariilor din anul 2016, perioada februarie-august, la plata salariilor din anul 2017, pentru 

lunile februarie, martie, mai, august, septembrie, noiembrie, la plata salariilor pentru 

perioada 01 ianuarie 2018 - 7 mai 2018 la plata indemnizaţiei concediului de odihnă 

neefectuat pentru perioadele iunie 2015- august 2016, februarie 2017 - mai 2018 - conform 

art. 39 lit. (c) şi art. 146 alin. (4) din Codul muncii precum şi la plata de daune interese. 

Prin sentinţa civilă nr. 1393/22.11.2018, Tribunalul Vaslui a respins excepţia lipsei 

obiect, excepţie invocată de intimata SC „Y.” SRL, a admis în parte contestaţia formulată 

de contestatorul X., în contradictoriu cu intimata SC „Y.” SRL şi, în consecinţă, a dispus 

anularea Deciziei nr. 1319/07.05.2018 emisă de intimata SC „Y.” SRL, anularea deciziei 

de revocare nr. 1741/26.06.2018 emisă de intimată. A obligat intimata să achite 

contestatorului despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 

celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, de la data de 07.05.2018 până la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. A respins capătul de cerere solicitat de 

contestator privind obligarea intimatei la plata drepturilor salariale restante aferente anilor 

2015 şi 2016, ca neîntemeiat. A obligat intimata să achite contestatorului drepturile 

salariale restante aferente lunilor februarie, martie, mai, august, septembrie şi noiembrie 

2017, şi perioadei 01.01.2018 - 07.05.2018, precum și ca intimata să achite contestatorului 

daune interese aferente drepturilor salariale restante. A respins capătul de cerere solicitat 



3 

 

de contestator privind obligarea intimatei la plata indemnizaţiei aferentă concediului de 

odihnă pentru anii 2015-2016. A obligat intimata să achite contestatorului indemnizaţia 

aferentă concediului de odihnă pentru perioada februarie 2017 - mai 2019, precum și să 

achite contestatorului daune interese pentru neplata indemnizaţiei concediului de odihnă 

pentru perioada februarie 2017 - mai 2019. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut în esență că reclamantul a 

prestat activitate în cadrul societăţii intimate în perioada 21.02.2017 – 07.05.2018 în baza 

contractului individual de muncă nr. 2441/20.02.2017, înregistrat în REVISAL anterior 

începerii activităţii şi transmis inspectoratului teritorial de muncă. 

Citând dispozițiile art. 16 alin. 1 şi 2 din Codul muncii instanța reține că faptul 

nesemnării nu produce efecte asupra efectelor contractului individual de muncă nr. 

2441/20.02.2017, de vreme ce acesta a prestat muncă pentru şi sub autoritatea intimatei. 

Prin decizia de concediere nr. 1319/07.05.2018 s-a dispus desfacerea disciplinară a 

contractului individual de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 61, lit. a din Codul muncii. 

Decizia de concediere nr. 1319/07.05.2018 nu a fost comunicată contestatorului, 

acest lucru fiind recunoscut de către intimată în decizia de revocare. 

Actul comunicării este extrem de important, măsura angajatorului produce efectele 

„de la data comunicării” (art. 77 din Codul muncii) sau în exprimarea Legii nr. 62/2011 

„de la data luării la cunoştinţă a măsurii dispuse” (art. 211). Aceasta înseamnă că încetarea 

raporturilor de muncă are loc nu la data eventual menţionată de angajator în decizie, ci prin 

forţa şi în temeiul legii, la data comunicării deciziei de concediere. 

Citând dispozițiile art. 252 alin.(3) din Codul muncii și considerentele reținute de 

instanța supremă în decizia nr. 34/2016 (pct. 92), instanța reține că s-a luat la cunoştinţă de 

către contestator de măsura dispusă de către intimată la data de 21.05.2018, prin adresa nr. 

4519 prin care i s-a comunicat extrasul REVISAL în care este consemnată data de încetare 

a contractului individual de muncă. 

Prin decizia nr. nr. 1742/26.06.2018, intimata revocă decizia de concediere, motivat 

de faptul că aceasta din urmă nu a fost comunicată salariatului. 

În ceea ce privește momentul până la care un angajator poate emite un act de 

revocare a propriei decizii instanța reţine că potrivit Deciziei nr. 18 din 13 iunie 2016, 

pronunțată de ICCJ, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a stabilit că în 

interpretarea art. 55 lit. c) și art. 77 din Codul muncii, decizia de concediere poate fi 

revocată până la data comunicării acesteia către salariat, actul de revocare fiind supus 

exigențelor de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă (decizia de 

concediere). 
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Prin urmare, la data emiterii deciziei de revocare, decizia de concediere produsese 

efecte juridice şi intrase în circuitul civil, astfel încât emiterea acesteia este nelegală. 

Aceste considerente au fost reţinute de către instanţa de judecată şi în ceea ce 

priveşte excepţia lipsei de obiect invocată prin întâmpinare, motivată tocmai de faptul 

revocării deciziei de concediere. 

Cercetând decizia de revocare prin raportare la dispozițiile art. 252 alin. 2 și 247 

Codul muncii, instanţa de judecată reține că intimatul nu a menționat în decizie perioada în 

care contestatorul a absentat nemotivat de la serviciu. Simpla menţionare „absenţele 

nemotivate” nu echivalează cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, dat 

fiind că precizarea dispoziţiilor nerespectate constituie o cerinţă distinctă reglementată de 

prevederile art. 252 alin. 2 lit. b Codul muncii. 

Incidenţa motivelor de nulitate mai sus constatate nu mai impune analizarea 

fondului cauzei şi, ca atare, tribunalul, constatând că decizia contestată este emisă cu 

încălcarea prevederilor legale obligatorii în materie, admite contestaţia formulată şi 

dispune anularea Deciziei nr. 3/15.02.2018 emisă de intimată. 

Instanța reține incidența dispozițiilor art. 80 din Codul muncii. 

Cererea privind obligarea la drepturilor salariale restante aferente lunilor februarie, 

martie, mai, august, septembrie şi noiembrie 2017 şi perioadei 01.01.2018 - 07.05.2018 

este apreciată de instanță ca fiind fundamentată, prin raportare la dispozițiile art. 39 alin. 1 

lit. a, 40 alin. 2 lit. c din Codul Muncii, cu referire la art. 159 alin. 1, art. 161 și art. 167 

alin. 1 din Codul muncii. Reține instanța că intimata nu a făcut dovada, prin depunerea 

statelor de plată ori a altor documente justificative, că a plătit contestatorului drepturile 

salariale restante. 

În ceea ce privește compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, 

instanța constată întemeiată cererea prin raportare la dispozițiile art. 146 alin. 4 Codul 

muncii, reținând că raportul de muncă a încetat prin faptul că reclamantul nu a solicitat 

reintegrarea pe postul deţinut anterior. 

În ceea ce priveşte drepturile salariale şi indemnizaţia de concediu aferente anilor 

2015-2016, instanţa reţine că prin înscrisul aflat la dosar contestatorul recunoaşte încasarea 

acestora. Recunoaşterea înscrisului poate fi explicită, dar poate fi şi dedusă din anumite 

împrejurări determinate de atitudinea celui care l-ar putea tăgădui, în cauză – lipsa oricărei 

contestaţii, neprezentarea la interogatoriu pentru a răspunde la întrebarea cu nr. 11 prin 

care se făcea trimitere chiar la semnătura de pe acest înscris avut în vedere de către 

instanţă. Astfel, având în vedere că acest înscris nu a fost contestat de către contestator, nu 

a fost denunţat ca fals, va fi respins acest capăt de cerere ca fiind neîntemeiat. 
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În temeiul dispoziţiilor art. 1530 Cod civil, instanţa a obligat intimata să achite 

contestatorului daune interese aferente drepturilor salariale şi indemnizaţiei de concediu. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel S.C. „Y.” SRL Vaslui prin care 

solicită admiterea apelului formulat, reţinerea cererii spre rejudecare cu schimbarea în tot a 

sentinţei atacate şi în consecinţă respingerea contestaţiei formulate de X. 

În principal apelanta procedează la o expunere a situației de fapt, arătând că 

intimatul a fost salariatul societăţii în cadrul a trei contracte, ultimul contract încheiat 

având ca perioadă de derulare 21.02.2017-18.07.2018 și că începând cu data de 05.02.2018 

acesta nu s-a mai prezentat la muncă, motiv pentru care a emis decizia de concediere nr. 

1319/07.05.2018. Ca urmare a demersului judiciar al salariatului și constatând că s-a omis 

comunicarea deciziei de concediere, a procedat la revocarea deciziei de concediere, 

anulând încetarea contractului individual de muncă și dispunând reluarea activității cu data 

de 28.06.2018. 

Motivează apelanta că decizia de concediere nu fusese comunicată salariatului 

conform exigenţelor art. 252 alin (4) din Codul Muncii, neproducându-şi efectele. 

Angajatorul are dreptul să revoce actele care reprezintă manifestarea unilaterală de voinţă 

şi salariatul luând cunoştinţă de aceasta avea obligaţia de a se prezenta la muncă. 

Motivează apelanta că instanţa îşi motivează hotărârea pe un temei legal pe care 

reclamantul nu l-a avut în vedere în contestaţie, singura nelegalitate invocată fiind 

necomunicarea deciziei de concediere. Astfel în mod greşit a dispus anularea deciziei de 

concediere motivat de încălcarea dispoziţiilor art. 252 alin (2) din Codul Muncii. 

Pe de altă parte, condiţiile de formă şi de fond ale deciziei de concediere nr. 

1319/07.05.2018, au respectat întocmai dispoziţiile art. 252 alin 2 Codul Muncii, singurul 

articol care reglementează forma actului de sancţiune disciplinară, instanţa de fond 

reţinând în mod greşit că lipseşte descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi că 

pentru acest motiv trebuie dispusă anularea ei. 

Motivează apelanta că în mod greşit instanţa îi respinge probele solicitate, respectiv 

adresa ITM şi proba cu martori și nu a făcut aplicarea art. 358 C.proc.civ., în condițiile în 

care contestatorul nu s-a prezenta la interogatoriu. Instanţa a refuzat cererea prin care a 

solicitat la primul termen de judecată în şedinţă, să se solicite la ITM Vaslui un extras 

REVISAL pe numele contestatorului cu care ar fi probat că acesta din luna martie 2018 

lucrează cu normă întreagă la un alt angajator şi care i-ar fi ajutat în dovedirea situaţiei de 

fapt expuse. 

În ceea ce priveşte proba cu martori, a fost solicitată pentru dovedirea unui fapt 

juridic, respectiv refuzul semnării statului de plată, şi nu a unui act juridic, şi nu era 
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contrară dispoziţiilor art. 309 din C.proc.civ. În plus, având în vedere refuzul 

contestatorului de a se prezenta pentru administrarea probei cu interogatoriul, în acord cu 

dispoziţiile art. 308 C.proc.civ., instanţa trebuia să permită suplimentarea probatoriului şi 

administrarea acestei probe. 

Mai arată apelanta că în mod greşit instanţa a dispus achitarea contestatorului de 

despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de 

care ar fi beneficiat salariatul de la data de 07.05.2018 până la data rămânerii definitive a 

hotărârii judecătoreşti. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere cu privire la drepturi salariale restante, în mod 

greşit instanţa a dispus - plata drepturilor salariale restante aferente lunilor februarie, 

martie, mai, august, septembrie şi noiembrie 2017 şi perioadei 01.01.2018-07.05.2018, 

achitarea de daune interese drepturilor salariale restante, plata concediului de odihnă pentru 

perioada februarie 2017 - mai 2019 şi plata de daune interese pentru neplata indemnizaţiei 

concediului de odihnă. 

Susține apelanta că instanţa nu ţine cont de declaraţia contestatorului din cererea de 

chemare în judecată din care reiese că nu a mai venit la muncă din data de 03.02.2018. 

Conform art. 159 din Codul muncii, salariul reprezintă suma de bani datorată de angajator 

angajatului, pentru munca efectiv prestată. În condiţiile în care este probat, fără putinţă de 

tăgadă, faptul că contestatorul nu a mai desfăşurat activitate în cadrul societăţii din data de 

03.02.2018, este evident că instanţa nu putea să dispună plata vreunor drepturi salariale 

pentru această perioadă (03.02.2018-07.05.2018). 

Instanţa nu ţine cont că afirmaţia contestatorului din cererea de chemare în judecată 

cu privire la faptul că nu a semnat contractul individual de muncă, situaţie ce susţine teza 

probatorie arătată în întâmpinare cu privire la faptul că acesta refuză să semneze în mod 

constant documentele firmei, teză care nu a fost combătută în nici un fel de către reclamant 

prin răspunsul la întâmpinare. În condiţiile în care acesta recunoaşte că nu a semnat 

contractul individual de muncă este plauzibilă susţinerea angajatorului cu privire la 

afirmaţia că acesta a refuzat şi semnarea statelor de plată. Deşi a solicitat instanţei 

admiterea probei cu martori pentru dovedirea acestui fapt juridic prin întâmpinare aşa cum 

dispune legea, instanţa în mod greşit a respins administrarea probei pe motiv că plata 

drepturilor salariale nu poate fi făcută cu martori. 

Cu toate că s-a admis proba cu interogatoriu şi contestatorul, legal citat de două ori, 

nu înţelege să se prezinte pentru administrarea ei, instanţa a refuzat să facă aplicarea 

dispoziţiilor art. 358 C.proc.civ. şi nici nu a permis suplimentarea probatoriului. 
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În condiţiile în care intimata a fost pusă în imposibilitatea administrării probei cu 

interogatoriul datorită atitudinii contestatorului, având în vedere poziţia de imposibilitatea 

de a se apăra şi de a dispune de drepturile procesuale privitoare la desfăşurarea procesului 

cu respectarea principiilor contradictorialităţii şi oralităţii, consideră că instanţa de fond a 

greşit când a respins pentru a doua oară cererea formulată în şedinţa publică, de completare 

a probatoriului cu proba cu martori. 

Aşa cum a arătat, existau elemente care să susţină teza probatorie a intimatei, 

neputându-se concluziona fără putinţă de tăgadă certitudinea faptului că angajatorul nu a 

achitat salariile reclamantului aşa cum susţine instanţa, cu atât mai mult cu cât şi atitudinea 

acestuia faţă de instanţă a fost total lipsită de interes. 

Ba mai mult decât atât, din probatoriul administrat, reieşea că angajatorul a fost de 

bună credinţă, deşi salariatul a refuzat semnarea contractului acesta l-a întocmit în format 

scris, l-a înregistrat la ITM, şi a virat lunar la bugetul de stat sumele datorate pentru 

salariile achitate, aşa cum reiese din documentele depuse la termenul din data de 

04.10.2018. 

Mai motivează apelanta că instanța dispune în mod greşit acordarea indemnizaţiei 

de concediu pentru perioada februarie 2017 - mai 2019. Nu ţine cont de faptul că salariatul 

a recunoscut că nu a mai venit la serviciu după data de 03.02.2018 şi nici de cererile de 

concediu semnate de reclamant şi depuse la termenul din data de 04.10.2018, din care 

reieşea efectuarea zilelor de concediu de odihnă.  

Motivează apelanta că în privința daunelor interese solicitate instanța a schimbat 

temeiul de drept pe care contestatorul și-a fundamentat cererea, iar pe de altă parte, că nu 

sunt îndeplinite condițiile atragerii răspunderii patrimoniale prin raportare la dispozițiile 

art. 166 din Codul muncii coroborat cu art. 253 (1) din Codul muncii. 

 În final, susține că instanţa omite să se pronunţe pe cererea de acordare a 

cheltuielilor de judecată solicitate în şedinţa publică din 08.11.2018, conform art. 453 alin 

(2) C.proc.civ.  

Intimatul X. a depus întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

neîntemeiat, răspunzând punctual motivelor de apel. 

Susține în esență, intimatul că dispoziţiile art. 252 din Codul Muncii, referitoare la 

producerea efectelor de la data comunicării, sunt menite să îl protejeze pe salariat, în 

virtutea legii, iar nicidecum abuzurile şi greşelile apelantei, aduse în discuţie cu ocazia 

sesizării instanţei de judecată. Toate drepturile privind plata salariilor până la data încetării 

contractului de muncă 07.05.2018, au fost admise în baza contractului de muncă înregistrat 

de S.C. „Y.” S.R.L., la ITM Vaslui, neachitate de apelantă din culpa acesteia. Atât timp cât 



8 

 

S.C. „Y.” S.R.L. nu s-a preocupat să îi comunice decizia de concediere, contestaţia a fost 

formulată în baza documentului probatoriu, extras de REVISAL, emis de ITM Vaslui 

(anexat în dosar). 

În ceea ce priveşte motivarea instanţei de fond privind „indemnizaţia concediului 

de odihnă aferentă perioadei februarie 2017 - mai 2019” şi „daune interese pentru neplata 

indemnizaţiei concediului de odihnă pentru perioada februarie 2017 - mai 2019”, este 

vorba de o eroare materială (de dactilografiere). Este evident că instanţa de fond, se referea 

la perioada anilor 2017-2018.  

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

prisma dispoziţiilor legale incidente și a probelor cauzei, Curtea constată că apelul 

declarat de SC „Y.” SRL Vaslui este întemeiat în limitele și pentru considerentele ce vor 

fi expuse în continuare. 

Apelanta SC „Y.” SRL Vaslui și intimatul - contestator X. au fost parteneri într-un 

raport de muncă în perioada 21.02.2017 – 07.05.2018, în baza contractului individual de 

muncă nr. 2441/20.02.2017.  

Prin decizia de concediere nr. 1319/07.05.2018, suspusă controlului judecătoresc în 

dosarul pendinte, s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă în 

temeiul dispoziţiilor art. 61 lit. a din Codul muncii. Această decizie nu a fost comunicată 

salariatului, conform dispozițiilor art. 252(3) Codul muncii în termen de cel mult 5 zile 

calendaristice de la data emiterii, în mod direct ori prin scrisoare recomandată astfel după 

cum afirmă SC „Y.” SRL pe parcursul ambelor cicluri procesuale. 

Față de realizarea procedurii de comunicare a deciziei, contestatorul susține că a 

luat cunoștință de decizie din extrasul REVISAL care i-a fost comunicat la cererea sa de 

către I.T.M. 

Un prim aspect ce se impune a fi rezolvat este acela de a se stabili dacă 

înregistrarea în REVISAL a deciziei de concediere valorează comunicare în sensul 

dispozițiilor art. 252 (4) din Codul muncii. Problema specifică pe care o ridică în prezenta 

cauză înregistrarea în REVISAL a deciziei de concediere este că această decizie poate fi 

revocată până la data comunicării ei către salariat, astfel după cum a decis ÎCCJ - 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 18 din 13 iunie 2016.  

În rezolvarea acestui prim aspect litigios, Curtea pornește în analiză de la 

dispozițiile art. 252 alin. 3-4 Codul muncii, potrivit cărora: (3) „Decizia de sancţionare se 

comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte 

de la data comunicării. 
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(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz 

de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de 

acesta.” 

Textul alin. 4 al articolului anterior citat prevede, ca modalități tehnice de 

comunicare a actului unilateral sancționator, două variante, respectiv comunicarea 

personală și subsidiar acesteia, în caz de refuz, comunicarea prin poștă, prin scrisoare 

recomandată. 

Așadar, voința legiuitorului a fost ab initio aceea de a determina cele două variante 

ca singurele modalități procedurale de comunicare în materia răspunderii disciplinare a 

salariatului, fiind singurele care oferă maximă garanție a posibilității de a proba faptul 

comunicării și conținutul înscrisului comunicat. 

În aceste circumstanțe, Curtea constată că înregistrarea în REVISAL a deciziei de 

concediere nu valorează comunicare în sensul dispozițiilor art. 252 (4) din Codul muncii. 

Un al doilea aspect litigios îl constituie stabilirea efectelor produse de decizia de 

revocare nr. 1742/26.06.2018 asupra deciziei de concediere, având ca premisă 

necomunicarea actului sancționator, acest act revocator fiind supus, de asemenea 

controlului jurisdicțional, în cauza de față. 

Curtea are în vedere că 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. 1.362/1/2016 s-a statuat că, „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 278 

alin. (1) din Codul muncii, dispoziţiile art. 1324, 1325 şi 1326 din Codul civil, pot fi 

aplicate în interpretarea dispoziţiilor Codului muncii, fiind compatibile cu specificul 

raporturilor de muncă. 

În interpretarea art. 55 lit. c) și art. 77 din Codul muncii, decizia de concediere 

poate fi revocată până la data comunicării acesteia către salariat, actul de revocare fiind 

supus exigențelor de comunicare corespunzătoare actului pe care îl revocă (decizia de 

concediere).”  

Instanța supremă a reținut în argumentarea deciziei anterior menționată că: „Actul 

juridic civil, în general, este supus principiului irevocabilității, ceea ce presupune ca, în 

cazul actului juridic unilateral, să nu i se poată pune capăt prin manifestarea de voință, în 

sens contrar, de către emitent. Acesta este unul dintre principiile ce guvernează efectele 

actului juridic civil, ceea ce înseamnă că devine incident de la momentul la care actul 

juridic începe a-și produce aceste efecte. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pid=56618214&d=2019-06-01#p-56618214
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pid=56618341&d=2019-06-01#p-56618341
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Aplicând acest raționament în ceea ce privește decizia de concediere, rezultă că ea 

devine irevocabilă de la momentul la care a fost comunicată salariatului, respectiv de la 

acel moment își produce efectele pentru care a fost emisă. 

Per a contrario, până la momentul comunicării, ea poate fi revocată de către 

angajator, tot prin simpla manifestare de voință.” (pct. 46-48). 

În interpretarea art. 55 lit. c) și art. 252 (4) din Codul muncii, Curtea constată că se 

impune, prin analogie, aplicarea acelorași principii de interpretare a legii, ubi eadem ratio, 

ibi idem jus și în cauza pendinte, în care se analizează legalitatea actului revocator al 

deciziei de sancționare disciplinară, emisă în condițiile art. 252 coroborat cu art. 55 lit. c și 

art. 61 lit. a din Codul muncii. Aceasta întrucât, în esență, problema de drept în discuție, 

este aceeași, și anume dacă decizia de concediere poate fi revocată până la momentul 

comunicării ei salariatului. 

Curtea constată că, în condițiile în care decizia de concediere disciplinară nu a fost 

comunicată salariatului, retractarea ei prin decizia nr. 1742/26.06.2018, dispusă pe 

considerente de oportunitate, are ca efect direct anularea măsurii dispuse anterior. 

În plan procesual, această decizie revocatorie valorează recunoașterea pretențiilor 

contestatorului, astfel încât, prin raportare la dispozițiile art. 436 C.proc.civ., Curtea 

respinge ca lipsit de obiect capătul de cerere privitor la anularea deciziei nr. 

1319/07.05.2018 emisă de intimata SC „Y.” SRL Vaslui. 

Consecința directă a retractării de către angajator a deciziei de concediere, înainte 

ca aceasta să își fi produs efectele, constă în înlăturarea în mod retroactiv a efectelor 

deciziei de concediere, considerându-se astfel că raportul de muncă nu a fost niciodată 

afectat.  

Cercetând decizia de revocare nr. 1742/26.06.2018 Curtea constată că decizia de 

concediere nr. 1319/2018 a fost anulată începând cu data de 26.06.2018 și nu începând cu 

data emiterii acesteia, respectiv 08.05.2018, dată până la care se întind retroactiv efectele 

deciziei de retractare. 

Prin urmare, Curtea constată că se impune anularea, în parte, a deciziei de revocare 

nr. 1741/26.06.2018 emisă de intimată, în privinţa art. 1, în partea referitoare la data 

anulării deciziei. 

Criticile apelantei privind acordarea despăgubirilor începând cu data de 07.05.2018 

sunt întemeiate. 

Decizia de concediere nr. 1319/07.05.2018 nefiind comunicată salariatului în 

procedura reglementată de lege, astfel după cum s-a reținut în cele de mai sus, nu a produs 

efecte asupra raportului de muncă, prin urmare, salariatul trebuia să se prezinte la serviciu 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pid=56618214&d=2019-06-01#p-56618214
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/18319/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-concediere-concedieri-ilegale-preaviz-concedieri-colective-concedieri-ce-tin-sau-nu-de-persoana-salariatului.html
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și să presteze muncă în limitele stabilite prin contractul individual de muncă, iar 

angajatorul avea obligația de plată a muncii prestate. 

Așadar, răspunderea angajatorului nu poate fi antrenată decât pe temei contractual 

din perspectiva dispozițiilor art. 159 coroborat cu art. 166 din Codul Muncii și nu din 

perspectiva dispozițiilor art. 80 (1) din Codul muncii. 

Aplicarea textului art. 80 (1) din Codul muncii trebuie realizată nuanțat, doar 

ipotezei de concediere nelegale și nu trebuie extins dincolo de sfera legală, precum este 

situația de fapt în cauză, aceea a revocării deciziei de concediere înainte ca aceasta să își fi 

produse efectele. 

De altfel, Curtea constată că prin actul de sesizare, nemodificat în cursul 

procesului, contestatorul nu a solicitat, după data de 07.05.2018, plata de despăgubiri 

centrate pe art. 80 (1) din Codul Muncii, acestea fiind acordate de instanță ca urmare a 

aprecierii ca fiind incidente în cauză dispozițiile imperative ale acestui articol.  

Prin răspunsul la întâmpinarea angajatorului, formulat în primul ciclu procesual, 

contestatorul, deși nu și-a schimbat cadrul procesual, în sensul că nu a solicitat despăgubiri 

după data de 07.05.2018, a prezentat teza stabilirii convenționale a efectelor nulității 

actului din perspectiva dispozițiilor art. 57(6) din Codul muncii. 

Pentru aceste considerente, în limitele cadrului procesual fixat de contestator, în 

privința obiectului dedus judecății, Cutea va respinge capătul de cerere privind acordarea 

despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi 

de care ar fi beneficiat salariatul, de la data de 07.05.2018 până la data rămânerii definitive 

a hotărârii judecătoreşti. 

Criticile aduse de apelantă dispoziției de acordare a drepturilor salariale restante 

aferente lunilor februarie, martie, mai, august, septembrie şi noiembrie 2017 şi perioadei 

01.01.2018 - 06.05.2018 sunt, parțial, întemeiate. 

În ceea ce privește perioadele aferente lunilor februarie, martie, mai, august, 

septembrie şi noiembrie 2017, ianuarie 2018, zilelor 01 - 02 februarie 2018, apelanta 

susține că a plătit drepturile salariale cuvenite contestatorului intimat, astfel după cum 

rezultă din statele de plată și anexele 1.2 de asigurat prezentate în probațiune la instanța de 

fond. Că este nerezonabil a se reține că a plătit impozitul și contribuțiile aferente 

drepturilor salariale și că nu a plătit salariile. Mai susține apelanta că în mod greșit 

judecătorul fondului nu a accepta în administrarea probatoriului audierea martorilor 

propuși pentru dovedirea faptului juridic al refuzului de semnare a statului de plată de către 

salariat. 
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Sub aspectul probatoriilor admisibile pentru dovada plății salariilor, Curtea notează 

dispozițiile art. 169 din Codul muncii potrivit cărora ”(1) Plata salariului se dovedeşte prin 

semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care 

demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.” 

Teza defensivă a angajatorului vis a vis de refuzul salariatului de semnare a statului 

de plată, fapt juridic ce a solicitat a-l proba prin martori, și prin aplicarea efectelor 

dispozițiilor art. 358 C.proc.civ., nu poate fi reținută de către instanță. Aceasta deoarece, pe 

de o parte, potrivit dispozițiilor art. 309 (1) C.proc.civ. proba cu martori este admisibilă în 

cazurile în care legea nu dispune altfel, or, dispozițiile art. 169 din Codul muncii limitează 

probațiunea plății salariului la înscrisuri. Așadar, nici lipsa la interogatoriu nu poate fi 

reținută ca o dovadă a plății salariului. 

Pe de altă parte, refuzul salariatului de semnare a statului de plată presupune 

apelarea de către angajator la o altă formă de plată a salariului, respectiv prin virament într-

un cont bancar, potrivit art. 166 (2) din Codul muncii.  

Curtea apreciază ca fiind neplauzibilă afirmația angajatorului în sensul că a plătit 

contestatorului salariului pentru perioada în discuție, timp de 7 luni, iar acesta a încasat 

banii în numerar în fiecare lună însă a refuzat să semneze.  

În ceea ce privește anexa 1.2 asigurat completată pentru toate lunile anterior 

menționate, aceasta nu face dovada că impozitul și contribuțiile aferente drepturilor 

salariale au fost achitate, ci doar că ele au fost calculate. Cu atât mai mult anexa nu face 

dovada plății salariului. 

Prin urmare, Curtea constată nefondate criticile apelantului privind dispoziția 

instanței de obligare la plata drepturilor salariale pentru lunile februarie, martie, mai, 

august, septembrie şi noiembrie 2017, ianuarie 2018, zilele 01-02 februarie 2018. 

În ceea ce privește drepturile salariale solicitate și acordate de instanță pentru 

perioada 05.02.2018 - 06.05.2018, Curtea constată întemeiate criticile apelantei. 

Potrivit dispozițiilor art. 159 din Codul muncii ”Salariul reprezintă contraprestaţia 

muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.  

Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are 

dreptul la un salariu exprimat în bani.” 

În perioada litigioasă pentru care contestatorul a solicitat drepturi salariale, acesta 

nu a prestat activitate la angajator. Prin cererea de chemare în judecată acesta recunoaște că 

începând cu data de 03.02.2018 nu a mai desfășurat activitate la angajator, susținând că, în 

urma unui conflict verbal ce l-a avut cu reprezentantul societății, a fost invitat să plece 

acasă și că, ulterior, nu a mai fost chemat la serviciu. 
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Ceea ce susține în fapt salariatul este faptul că angajatorul l-a împiedicat să mai 

presteze activitate. Or, această situație premisă nu poate fundamenta cererea salariatului de 

plată a salariului, în condițiile în care salariul reprezintă contravaloare muncii prestate. 

În acest context factual, Curtea respinge capătul de cerere privind acordarea 

drepturilor salariale restante aferente perioadei 05.02.2018 - 06.05.2018. 

În ceea ce privește criticile aduse dispoziției de obligare la plata daunelor interese, 

Curtea reține că, în fapt, apelanta susține, pe de o parte că instanța a schimbat temeiul de 

drept pe care contestatorul și-a fundamentat cererea, iar pe de altă parte, că nu sunt 

îndeplinite condițiile atragerii răspunderii patrimoniale prin raportare la dispozițiile art. 

166 din Codul muncii coroborat cu art. 253 (1) din Codul muncii. 

În ceea ce privește temeiul juridic al cererii de acordare a daunelor interese, Curtea 

constată că acesta îl constituie dispozițiile art. 166 (4) din Codul muncii, astfel după cum a 

precizat contestatorul în actul de sesizare. 

Judecătorul fondului nu a schimbat temeiul juridic, ci doar a venit în completarea 

dispozițiilor codului muncii cu dispozițiile art. 1530 din Codul Civil, dispoziții care nu 

schimbă calificarea juridică a cererii ori a temeiului de drept pe care este fundamentată 

cererea. 

Potrivit art. 278 alin. (1) din Codul muncii, „Dispozițiile prezentului cod se 

întregesc cu celelalte dispoziții cuprinse în legislația muncii și, în măsura în care nu sunt 

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

dispozițiile legislației civile”. Altfel spus, normele dreptului muncii se complinesc, în 

dezvoltare, cu normele dreptului civil în măsura în care, în legislația muncii, nu există o 

dispoziție specială derogatorie de la acestea. 

Potrivit dispozițiilor art. 166 (4) din Codul muncii: „Întârzierea nejustificată a plății 

salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-

interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.” 

Potrivit dispozițiilor art. 1530 din Codul Civil: „Creditorul are dreptul la daune-

interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa 

directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei.” 

Potrivit dispozițiilor art. 1535 din Codul Civil: „(1) În cazul în care o sumă de bani 

nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în 

momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a 

trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada 

că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pid=56619163&d=2019-06-01#p-56619163
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(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda 

legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă. 

(3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, 

creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală 

a prejudiciului suferit.” 

Dispozițiile anterior citate consacră principiul reparării integrale a prejudiciului 

suferit de creditor ca urmare a neexecutării de către debitor a obligației, prejudiciul 

cuprinzând atât pierderea efectiv suferită de creditor (damnum emergens), cât și beneficiul 

de care acesta este lipsit (lucrum cessans). Potrivit acelorași dispoziții, în cazul în care o 

sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii fără a 

trebui să dovedească vreun prejudiciu. 

În aceste circumstanțe legale trebuie analizată cererea de acordare a daunelor 

interese pentru neplata la scadență a drepturilor salariale litigioase și nu prin raportare la 

dispozițiile art. 253 (1) din Codul muncii care reglementează răspunderea patrimonială a 

angajatorului față de salariat. 

Prin consecință, criticile se vădesc a fi nefondate. 

În ceea ce privește compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat prin 

acordarea unei indemnizații Curtea o constată nefondată prin raportare la dispozițiile art. 

146 alin. 4 Codul muncii, raportul de muncă nefiind încetat. 

În ceea ce privește omisiunea instanței de a se pronunța prin hotărârea apelată 

asupra cererii pârâtei apelante de obligare a contestatorului la plata cheltuielilor de 

judecată, Curtea notează dispozițiile art. 445 C.proc.civ., potrivit cărora „(…) completarea 

hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului (…), ci numai în condiţiile art. 442-444.” În 

aceste condiții, motivul de apel ce vizează completarea sentinței sub aspectul cheltuielilor 

de judecată, apare ca inadmisibil, fiind respins ca atare. 

Pentru considerentele și în limitele mai sus expuse, Curtea găsind întemeiat apelul, 

în temeiul art. 480 C.proc.civ., îl admite și schimbă în parte sentința în sensul că admite 

apelul declarat de SC „Y.” SRL Vaslui împotriva sentinţei civile nr. 1393/22.11.2018 

pronunţată de Tribunalul Vaslui sentinţă pe care o schimbă în parte, astfel: admite excepţia 

lipsei de obiect invocată de intimata SC „Y.” SRL Vaslui şi, prin consecinţă, respinge ca 

lipsit de obiect capătul de cerere privitor la anularea deciziei nr. 1319/07.05.2018 emisă de 

intimata SC „Y.” SRL Vaslui; anulează, în parte, decizia de revocare nr. 1741/26.06.2018 

emisă de intimată, în privinţa art. 1, în partea referitoare la data anulării deciziei; respinge 

capătul de cerere privind acordarea despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, de la data de 
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07.05.2018 până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; respinge capătul de 

cerere privind acordarea drepturilor salariale restante aferente perioadei 05.02.2018 - 

06.05.2018; respinge capătul de cerere privind acordarea indemnizaţiei aferentă 

concediului de odihnă pentru anul 2018, precum şi daunele interese corespunzătoare 

acesteia; păstrează restul dispoziţiilor sentinţei civile apelate, ce nu sunt contrare prezentei 

decizii. 

2. Salarizarea personalului contractual din cadrul Direcției Generale Regionale 

a Finanțelor Publice, la același nivel de salarizare stabilit pentru personalul din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Solicitare de plată a salariului la nivelul 

maxim acordat în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  

Dispozițiile art. 1 alin. 1 și 5 ind. 1, art. 5 alin. 1 şi alin. 1 ind. 1
 
din OUG nr. 

83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, astfel cum a fost aprobată şi completată prin 

Legea nr. 71/2015, vizează salariaţii care aveau stabilit 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. 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015, 

introdus prin O.U.G nr. 20/2016 şi modificat prin O.U.G. nr. 43/2016, astfel cum au fost 

interpretate prin Decizia nr. 49/2018, pronunţată în dezlegarea unei chestiuni de drept 

privind interpretarea art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015 Înalta Curte de Casație și 

Justiție, egalizarea la nivelul maxim salarial aflat în plată se face, în cadrul instituțiilor 

sau autorităților publice, la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt 

subordonate financiar și nu la nivel național. 

Conform H.G. nr. 520/2013, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Iași este o instituţie publică cu personalitate juridică, iar conducătorul acesteia are 

calitatea de ordonator de credite. 

Prin urmare, raportat la acest ordonator de credite, care este Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Iași, trebuie făcută analiza în stabilirea nivelului maxim al 

salarizării și nu raportat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

Pe de altă parte, nu s-a dovedit faptul că în cadrul Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală ar exista diferențe de salarizare între persoane care fac parte din 

aceeaşi categorie socioprofesională, care ocupă aceeaşi funcţie, în aceleaşi condiţii de 

studii şi vechime, pentru a fi incidente prevederile art. 1 alin. 5 ind. 1 din OUG nr. 

83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015. 

Ceea ce solicită, în fapt, reclamanții, este acordarea drepturilor salariale la nivelul 

grilei maxime de salarizare a personalului contractual, însă, OUG nr. 83/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, nu reglementează situația prezentată prin acțiune 

și cererea de apel, ci doar, aducerea la nivelul maxim aflat în plată al salariilor 

personalului din cadrul aceleiași autorităţi şi instituţii publice, pentru fiecare 

funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.  

Temei de drept: OUG nr. 83/2014, art. 1 alin. 5 ind. 1; O.U.G. nr. 57/2015, art. 3 ind. 1 

alin. 1; Decizia nr. 49/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție  

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 118/7 

martie 2019 
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Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi, la 21.12.2017, Sindicatul Finanţe 

Publice Iaşi, în numele şi pentru membrii reclamanţi, a chemat în judecată pârâta Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală - Iaşi, solicitând obligarea acesteia la modificarea 

actelor adiţionale în sensul stabilirii salariilor personalului contractual începând cu data de 

01.07.2017 şi până la data de 01.11.2017, la nivelul maxim al salariului de bază pentru 

funcţii similare cu ale reclamanţilor, aflat în plată din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, cu plata dobânzii legale de la data 01.07.2017, până la data plăţii 

efective. 

Prin sentinţa civilă nr. 924/29.05.2018, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea formulată 

de reclamantul Sindicatul Finanţe Publice Iaşi, în numele şi pentru membrii reclamanţi în 

contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Iaşi. 

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării Bucureşti, în calitate de expert în nediscriminare. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că membrii de sindicat 

reclamanţi sunt angajaţi în cadrul pârâtei Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Iaşi, 

în calitate de personal contractual, conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei. 

Instanţa constată că, prin Legea nr. 207/2017, funcţiile publice din cadrul direcţiilor 

generale regionale ale finanţelor publice au fost asimilate funcţiilor publice de stat, 

devenind astfel incidente cuantumurile stabilite prin Anexa nr. VIII, începând cu data de 

01 noiembrie 2017. Astfel, conform art. III, începând cu data de 01 noiembrie 2017, 

salariile de bază ale personalului din cadrul direcţiilor regionale ale finanţelor publice ale 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor 

de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului central al Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 2 din H.G. nr. 1091/2014, pentru personalul din sectorul 

bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În raport de această prevedere, la 

nivelul instituţiei salariul de bază stabilit personalului contractual este în cuantumul 

prevăzut pentru salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aşa cum este stabilit 

prin art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 1091/2014. 

Potrivit art. 1 alin. 5 ind. 1 din O.U.G. 83/2014, introdus prin Legea nr. 71/2015, de 

aprobare a ordonanţei anterior menţionate, în vigoare de la 09.04.2015: „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 prevăzut la art. 
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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.” 

Conform art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, la data intrării în vigoare a acestei legi, reîncadrarea personalului 

salarizat se face pe noile funcţii, grade, trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare 

vechimii în muncă şi vechime în specialitate, vechime în învăţământ avute, cu stabilirea 

salariilor de bază, soldelor de funcţie, salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi 

indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38.  

Potrivit art. 38, prevederile legii se aplică etapizat, începând cu data de 01.07.2017, 

când se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017 până la 31 decembrie 

2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie, salariilor de funcţie şi 

indemnizațiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 

compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 

potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care 

beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă 

aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Tribunalul reţine că, în aplicarea dispoziţiilor art. 14 din Convenţia Europeană a 

Drepturilor, Curtea Europeană a statuat în mod constant, că discriminarea este acceptabilă 

dacă are o justificare obiectivă şi rezonabilă, iar într-o societate democrată este o astfel de 

discriminare aceea care urmăreşte un scop legitim şi respectă un raport de proporţionalitate 

rezonabil între scopul urmărit şi mijloacele utilizate pentru realizarea lui. 

De asemenea, Curtea a statuat că egalitatea de tratament este încălcată dacă 

distincţia în discuţie nu are o justificare obiectivă şi rezonabilă şi nu urmăreşte un scop 

legitim, cu respectarea raportului de proporţionalitate între acesta şi mijloacele utilizate 

pentru atingerea lui. 

Instanţa reţine şi Decizia nr. 23/26.09.2016, prin care Î.C.C.J. - Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept a statuat 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 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 
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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.”  

Instanța reține că reclamanții au solicitat înlăturarea unei pretinse discriminări 

salariale, fără a face însă o referire concretă la persoana sau personalul în raport de care 

consideră că salariile lor nu sunt stabilite la nivel maxim, astfel cum au dreptul potrivit 

Legii nr. 153/2017.  

Așadar, reclamanții au solicitat plata salariului la nivelul maxim acordat în cadrul 

aceleiași instituții/autorități publice pârâte, însă nu au arătat ce alți angajați din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – prin raportare la aceeași funcție, grad, 

gradație, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii – ar beneficia de 

un salariu mai mare, fie chiar și ca urmare a unor hotărâri judecătorești. Prin urmare, 

instanţa nu poate reţine ca fiind dovedită existenţa unei discriminări în ceea ce-i priveşte pe 

reclamanţi, proba unui fapt negativ neputând fi pusă în sarcina pârâtei angajatoare. 

Este adevărat că potrivit art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de 

muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la 

prima zi de înfăţişare. Însă în cazul faptelor negative nedeterminate, precum inexistenţa 

unei discriminări fără identificarea unei persoane, sarcina probei este răsturnată, 

reclamanţii având obligaţia de a dovedi faptul pozitiv invocat, şi anume existenţa 

discriminării, prin indicarea angajaţilor din cadrul Agenţiei pârâte care au aceeași funcție, 

grad, gradație, vechime în muncă și în specialitate, aceleași condiții de studii şi beneficiază 

de un salariu mai mare, pârâta fiind ulterior obligată să dovedească inexistenţa 

discriminării în raport de persoanele astfel indicate. O interpretare contrară ar pune pârâtă 

în situaţia de a proba faptul negativ nedeterminat al inexistenţei oricărei discriminări în 

raport de toţi angajaţii. Or, faţă de numărul angajaţilor, o astfel de limitare a dreptului de 

acces la justiţie pe plan probator nu poate fi acceptată din perspectiva art. 6 C.proc.civ. 

Totodată, instanţa constată că pârâta a acţionat în acord cu dispoziţiile legale citate 

de către reclamanţi, art. 38 din Legea nr. 153/2017, prevederile legii aplicându-se etapizat, 

începând cu data de 01.07.2017, nerezultând din materialul probatoriu că s-ar fi schimbat 

funcţia şi condiţiile de desfăşurare a activităţii reclamanţilor. 
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Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Sindicatul Finanţe Publice Iaşi, în numele 

şi pentru membrii de sindicat reclamanţi. 

Apelantul a arătat că diferenţele salariate şi implicit existenţa discriminării între 

salariaţii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi şi angajaţi ai 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale aparat propriu, rezultă din actele adiţionale 

emise la data de 01.07.2017 şi reglementările art. III din Legea nr. 207/2017 (intrată în 

vigoare la 01.11.2017) care vin să clarifice şi să elimine inechităţile apărute din 

interpretarea greşită a dispoziţiilor Legii nr. 153/2017, prin uniformizarea salariilor în 

cadrul ANAF aparat propriu şi subunităţile sale, în condiţiile în care acestea reprezenta una 

şi aceiaşi entitate. Salariile după data de 01.11.2017 aliniate la nivelul ANAF, constituie 

dovada clară a nivelului maxim ce ar fi trebuit a fi avut în vedere şi în perioada 

01.07.2017-30.10.2017 pentru salariile acordate fiecărei funcţii în parte dintre membrii de 

sindicat mandatari ai prezentei acţiuni. 

În acest sens, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin adresa nr. 

9154/25.07.2018 recunoaşte existenţa diferenţiată a salariilor din perioada 01.07.2017, 

când acestea au rămas la nivelul unităţilor teritoriale anterior apariţiei Legii nr. 153/2017, 

şi salariile după data de 01.11.2017, când acestea au fost aliniate la nivelul ANAF aparat 

propriu (central), pentru fiecare reclamant în parte, având în vedere funcţia deţinută de 

aceştia. 

Or, tocmai prin Legea nr. 153/2017 care abrogă Legea nr. 284/2010 au fost stabilite 

funcţii de stat inclusiv în cadrul unităţilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală, conform Anexei VIII, cap. I, lit. A, pct. 1., înlăturând funcţiile teritoriale din 

cadrul acestei entităţi. 

Astfel, funcţiile din cadrul Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice – 

instituţii subordonate ANAF – nu mai sunt funcţii teritoriale, devenind potrivit Legii nr. 

153/2017, funcţii de stat şi implicit salariile trebuiau aliniate la nivelul acestor funcţii din 

cadrul aparatului central al ANAF în perioada 01.07.2017 - 30.10.2017. 

Prin reîncadrare, odată cu intrarea în vigoare a Legii 153/2017, personalului din 

cadrul Direcţiilor Generale Regionale ale Finanţelor Publice i se modifică funcţia, de pe 

una teritorială pe una de stat, ceea ce impune şi acordarea drepturilor salariale aferente 

noilor funcţii. 

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 

520/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale şi este formată din aparat propriu şi structuri subordonate, 
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conform art. 9 din acelaşi act normativ, cu atât mai mult în cazul acestei entităţi (ANAF) 

nu poate vorbi de funcţii de stat şi funcţii teritoriale. 

Drept urmare, actele adiţionale au fost emise pur formal, doar în sensul indicării 

noii legi, fără a se regăsi în conţinutul acestora reîncadrarea pe noua funcţie din 

administraţia publică centrală de specialitate, stabilită conform legii, fiind menţinut eronat 

acelaşi nivel al salariului de bază. 

Totodată, prin actele administrative au fost încălcate şi principiile sistemului de 

salarizare, prevăzute la art. 6 lit. b) si c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, respectiv, principiul nediscriminării, ca urmare a 

existenţei unei forme de discriminare şi a unui tratament inegal cu privire la personalul din 

sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în 

funcţie; și principiul egalităţii, prin asigurarea unor salarii de bază diferite pentru muncă cu 

valoare egală. 

Solicită instanţei de apel să constate că reclamanţii au fost discriminaţi în perioada 

menţionată în raport cu ceilalţi angajaţi din ANAF şi MFP, care ocupă aceleaşi funcţii de 

acelaşi tip şi care au fost salarizaţi la un nivel superior, - ceea ce constituie o încălcare a 

dispoziţiilor O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru toate aceste considerente, solicită admiterea apelului, iar pe fondul cauzei 

solicită modificarea actelor adiţionale în sensul stabilirii salariilor personalului contractual 

indicat în anexă, începând cu data de 1.07.2017, la nivelul maxim al salariului de bază 

pentru funcţii similare cu ale reclamanţilor, aflat în plată din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, aşa cum rezultă din adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Iaşi nr. 9154/25.07.2017 (coloana 5). 

De asemenea, solicită şi plata dobânzii legale, pentru acoperirea integrală a 

prejudiciului produs reclamanţilor prin stabilirea nelegală şi discriminatorie a drepturilor 

lor salariale pe perioada indicată, de la data de 1.07.2017 până la data plăţii efective. 

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

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de Sindicatul Finanţe 

Publice Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţi, este nefondat. 

Reclamanţii, membrii de sindicat, sunt angajaţii pârâtei Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iaşi, în calitate de 

personal contractual, conform înscrisurilor depuse la dosarul cauzei. 

Prin actele adiționale contestate în cauză, reclamanții au fost reîncadrați în funcțiile 

contractuale deținute la 30.06.2017, cu menținerea drepturilor salariale în plată la nivelul 
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acordat pentru luna iunie 2017, conform art. 36 alin. 1 și art. 38 alin. 1 și 2 lit. a din Legea-

cadru nr. 153/2017. 

Împotriva acestor acte adiționale, reclamanții a formulat contestația înregistrată la 

DGRFP Iași la 31.10.2017 sub nr. 41223, contestație ce a primit un răspuns negativ prin 

adresa nr. 12871/21.11.2017.  

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanții au solicitat modificarea actelor 

adiționale în sensul stabilirii salariilor personalului contractual începând cu data de 

01.07.2017 şi până la data de 01.11.2017 la nivelul maxim al salariului de bază pentru 

funcţii similare cu ale reclamanţilor, aflat în plată din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală. 

Problema reală în cauză o constituie pretenția reclamanților de salarizare la același 

nivel stabilit și aflat în plată pentru personalul comparabil din cadrul Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală. 

Curtea constată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru salarizarea identică a 

reclamanților, personal contractual în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor 

Publice Iași, structură din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și personalul 

din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. 1 din OUG nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice (astfel cum a fost aprobată şi completată prin Legea nr. 71/2015), în 

anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei 

de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri 

publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în 

măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică 

valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare 

prevăzuţi în anexele la Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. 5 ind. 1 din acelaşi act normativ, 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 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”.  
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De asemenea, conform art. 5 alin. 1 şi alin. 1 ind. 1 din acelaşi act normativ, „(1) 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 

ind. 1) 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”.  

Prin urmare, modificarea adusă O.U.G. nr. 83/2014 prin Legea nr. 71/2015 vizează 

salariaţii care aveau stabilit 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. 

De asemenea, potrivit dispozițiile art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015 (astfel 

cum a fost introdus prin O.U.G nr. 20/2016 şi modificat prin O.U.G. nr. 43/2016), prin 

excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit 

din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de 

încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în 

plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în 

specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de 

încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii. 

Prin Decizia nr. 49/2018, pronunţată în dezlegarea unei chestiuni de drept privind 

interpretarea art. 3 ind. 1 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2015 Înalta Curte de Casație și Justiție a 

statuat că egalizarea la nivelul maxim salarial aflat în plată se face, în cadrul instituțiilor 

sau autorităților publice, la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate 

financiar și nu la nivel național. 

Or, în cauză, Curtea reține că, raportat la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași este o instituţie publică cu 

personalitate juridică, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. 



23 

 

Prin urmare, raportat la acest ordonator de credite, care este Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Iași, trebuie făcută analiza în stabilirea nivelului maxim al 

salarizării și nu raportat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar accepta interpretarea că analiza trebuie făcută prin 

raportare la nivelul de salarizare stabilit pentru ordonatorul principal de credite, respectiv 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Curtea constată că Sindicatul Finanţe Publice 

Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat, nu a dovedit faptul că în cadrul Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală ar exista diferențe de salarizare între persoane care fac 

parte din aceeaşi categorie socioprofesională, care ocupă aceeaşi funcţie, în aceleaşi 

condiţii de studii şi vechime, pentru a fi incidente prevederile art. 1 alin. (5 ind. 1) din 

OUG nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015. 

Ceea ce solicită, în fapt, reclamanții, este acordarea drepturilor salariale la nivelul 

grilei maxime de salarizare a personalului contractual, însă, contrar susținerilor acestora, 

OUG nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează situația 

prezentată prin acțiune și cererea de apel, ci doar, așa cum s-a arătat anterior, aducerea la 

nivelul maxim aflat în plată al salariilor personalului din cadrul aceleiași autorităţi şi 

instituţii publice, pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, dacă îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii. 

Împrejurarea că salarizarea reclamanților a făcut obiectul de reglementare al art. III 

alin. 1 din Legea nr. 207/2017 mai sus citat , potrivit cu care începând cu data de 1 

noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale 

ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin 

asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul 

aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este un argument adăugat 

celor de mai sus, că salarizarea personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale 

finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu trebuia și nu a fost 

stabilită, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 

contractuale din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în 

temeiul Legii-cadru nr. 153/2017, începând cu 01.07.2017, astfel cum au susținut 

reclamanții.  

Pentru toate considerentele arătate, în baza disp. art. 480 alin. 1 C.proc.civ., Curtea 

de apel a respins apelul declarat de Sindicatul Finanţe Publice Iaşi, în numele şi pentru 

membrii de sindicat. 
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3. Majorările salariale prevăzute de art. 38 alin. 3 lit. b din Legea nr. 153/2017, 

începând cu 1 martie 2018. Medicii încadraţi pe o structură nemedicală 

Reclamanta este angajata Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza-

vodă” Iaşi, îndeplinind funcţia de medic specialist, calitate care îi dă dreptul la creșterea 

salarială prevăzută de dispozițiile art. 38 alin. 3 lit. b din Legea nr. 153/2017, începând cu 

1 martie 2018.  

Faptul că legiuitorul se referă la personalul care ocupă funcţiile de medici, fără a 

face precizări referitoare la medicii încadraţi pe o structură nemedicală și care în 

desfăşurarea activităţilor prevăzute în fişa postului nu îndeplinesc un act medical, nu are 

semnificația faptului că acestora din urmă nu le sunt aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 3 

lit. b din Legea nr. 153/2017, deoarece acolo unde legiuitorul nu distinge nici interpretul 

nu o poate face.  

Temei de drept: Legea nr. 153/2017, art. 38 alin. 3 lit. b  

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 63/14 

februarie 2019 

Prin sentinţa civilă nr. 1710/12.11.2018, Tribunalul Iaşi a hotărât: admiterea în 

parte cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta X. în contradictoriu cu 

pârâtul spitalul clinic de obstetrică şi ginecologie. A obligat pârâtul să stabilească salariul 

de bază al reclamantei, încadrată în funcţia de execuţie de medic specialist, specializarea 

Sănătate publică şi management, majorat la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 

2022, începând cu data de 01.03.2018. A obligat pârâtul să achite reclamantei drepturile 

băneşti conform celor de mai sus, începând cu data de 01.03.2018 și să achite reclamantei 

suma de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată stabilite proporţional cu pretenţiile 

admise. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamanta a învestit instanţa cu o 

acţiune prin care a solicitat obligarea angajatorului la reîncadrarea, din punct de vedere 

salarial, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, începând cu data de 01.03.2018, 

obligarea la plata sporului în funcţie de salariul de încadrare stabilit, plata diferenţei dintre 

salariul de încadrare cuvenit şi cel acordat şi a diferenţei de spor, începând cu data de 

01.03.2018 şi până la punerea în aplicare a hotărârii instanţei de judecată, precum şi plata 

activităţilor suplimentare desfăşurate ca şi coordonator al Serviciului de Management al 

calităţii. 

Reclamanta este angajata spitalului clinic de obstetrică şi ginecologie, de la data de 

11.05.2017, aşa cum rezultă din copia contractului de muncă, îndeplinind funcţia de medic 

specialist, în specialitatea sănătate publică şi management. 

Instanţa constată că, în această calitate, îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 

153/2017, art. 38 alin. (3) care prevăd următoarele: „Începând cu data de 1 ianuarie 2018 

se acordă următoarele creşteri salariale: 
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a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, 

indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, 

compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 

care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda 

lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează 

cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută 

la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 

condiţii; 

b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale 

personalului care ocupă funcţiile de medici, de asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi 

autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază 

stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022; 

c) prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul 

prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă se determină 

conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătăţii şi 

aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a depăşi limita 

prevăzută la art. 25;”. 

De asemenea, având în vedere şi dispozițiile art. 6 din Legea nr. 153/2017, 

solicitarea reclamantei de obligare a pârâtului la stabilirea salariului de bază la nivelul 

anului 2022, începând cu data de 01.03.2018, este legală şi temeinică.  

De altfel şi pârâtul, prin întâmpinarea formulată recunoaşte implicit pretenţiile 

reclamantei, chiar dacă a emis Decizia nr. 265 din data de 26.07.2018, cu aplicabilitate 

începând din data de 01.07.2018. Mai mult, instanţa are în vedere şi adresa nr. 

20.850/22.06.2018 emisă de Ministerul Sănătăţii - Direcţia Management şi Structuri 

Sanitare, prin care se aduce la cunoştinţa unităţii angajatoare faptul că, pentru personalul 

care ocupă funcţiile de medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară 

prevăzute in anexa II, cap. I la Legea cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 

01.03.2018, salariile de bază se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit 

legii-cadru, pentru anul 2022, aşa cum prevede art. 38 alin. 3 lit. b din lege, fapt care ar fi 

trebuit să determine pârâtul la emiterea unei decizii prin care se stabilea salariul 

reclamantei în raport de aceste prevederi legale. Pârâtul avea, oricum, obligaţia legală de 

punere în aplicare, de îndată, a acestor dispoziţii legale imperative, nefiind necesar acordul 

prealabil al Ministerului Sănătăţii. 
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Prin urmare, instanţa constată că acest capăt de cerere este întemeiat şi îl admite, 

urmând să oblige pârâtul la stabilirea salariului de bază al reclamantei, încadrată în funcţia 

de execuţie, de medic specialist, majorat la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 

2022, începând cu data de 01.03.2018.  

Urmare directă a acestei dispoziţii, instanţa obligă pârâtul să achite reclamantei şi 

drepturile băneşti, conform celor de mai sus, începând cu data de 01.03.2018. 

Faţă de considerentele expuse, instanţa admite, în parte, acţiunea, obligă pârâtul la 

stabilirea salariului de bază al reclamantei la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 

2022, începând cu data de 01.03.2018, precum şi la plata drepturilor băneşti conform 

dispoziţiei anterioare. 

Instanţa, având în vedere, dispoziţiile art. 453 alin. 1 şi 2 C.proc.civ., raportat la 

câtimea pretenţiilor admise, dispune şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, 

în cuantum de 500 lei, proporţional pretenţiilor admise. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul spitalul clinic, prin care solicită 

schimbarea în parte a hotărârii apelate, pentru următoarele motive: 

Instanţa de fond a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de către 

reclamanta X., obligând spitalul să stabilească salariul de bază al reclamantei, încadrată în 

funcţia de execuţie de medic specialist, specializarea Sănătate publică şi management, 

majorat la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022, începând cu data de 

01.03.2018 şi să achite aceste drepturi băneşti, începând tot cu data de 01.03.2018. 

În fapt, la data de 01.03.2018, în Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, nu exista şi nici 

nu există o precizare clară şi precisă cu privire la stabilirea salariului de bază pentru 

medicii încadraţi pe o structură nemedicală, respectiv Serviciul de Management al calităţii, 

care în desfăşurarea activităţilor prevăzute în fişa postului nu îndeplinesc un act medical. 

Drept urmare, spitalul clinic a solicitat punctul de vedere avizat al Ministerului Sănătăţii, 

prin adresele nr. 3753/18.04.2018 şi nr. 6124/21.06.2018, primind răspuns doar la prima 

solicitare, prin adresa nr. 6950/12.07.2018. 

În drept, până la primirea răspunsului de la Ministerul Sănătăţii, unitatea a stabilit 

drepturile salariale ale medicului încadrat pe structura de management al calităţii conform 

prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 975/2012, art. 3 prevăzând următoarele: 

1) Din structura de management al calităţii serviciilor medicale fac parte medici, 

jurişti, economişti şi alte categorii profesionale a căror pregătire este utilă în desfăşurarea 

activităţilor prevăzute la art. 2. 
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2) Membrii structurii de management al calităţii serviciilor medicale vor urma un 

curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul 

Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare 

în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de autoritatea Naţională pentru Calificări. 

3) Persoanele nominalizate la alin. 1) au calitatea de personal contractual, îşi 

desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă şi beneficiază de drepturile salariale 

stabilite, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul unităţii unde este organizată 

structura. 

Menţionează că medicul X., de la încheierea contractului individual de muncă, a 

fost încadrat în aparatul funcţional al unităţii şi nu pe o secţie/compartiment 

medicală/medical. 

De asemenea, precizează că, după primirea punctului de vedere avizat al 

Ministerului Sănătăţii, prin Decizia nr. 265/26.07.2018, reclamantei, medic specialist, 

specializarea Sănătate publică şi management, gradaţia 2, la stabilirea salariului de bază i-

au fost aplicate dispoziţiile anexei II, cap. I din Legea-cadru nr. 153/2017, art. 38 alin. (3) 

lit. b), salariul de bază majorându-se la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022. 

Criticile de nelegalitate sunt cu privire la obligarea pârâtului la achitarea salariului 

de bază majorat la nivelul anului 2022, începând cu 01.03.2018, deoarece la acea dată, aşa 

cum s-a arătat şi mai sus, nu putea să o plătească pentru o funcţie de medic într-o secţie cu 

paturi, reclamanta având funcţia din schema de funcţii pe un post dintr-o structură 

nemedicală, în fişa postului neexistând precizarea că îndeplineşte un act medical, iar legea 

nu prevedea în mod clar şi expres acest lucru. Consideră că plata, retroactiv, a diferenţelor 

salariale nu se justifică din punct de vedere legal, deoarece nici în punctul de vedere nr. 

6950/12.07.2018 primit de la Ministerul Sănătăţii nu se specifică acest lucru. 

Consideră că, prin argumentele şi probele pe care le-a prezentat, a demonstrat buna-

credinţă în relaţia contractuală pe care spitalul o are cu reclamanta X. şi că micile neplăceri 

cu privire la stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.03.2018, au fost rezultatul 

neconcordanţei prevederilor legale respectiv, Legea cadru nr. 153/2017 şi Ordinul nr. 

975/2012, care au fost interpretate de ministerul de resort în favoarea angajatului. 

Solicită ca judecata în apel să se facă pe baza probelor administrate la instanţa de 

fond. 

Intimata X. a depus întâmpinare prin care solicită respingerea apelului, ca nefondat, 

pentru următoarele considerente: 

În fapt, prin sentinţa civilă nr. 1710/2018 a Tribunalului Iaşi a fost parţial admisă 

cererea intimatei X. de stabilire a salariului de baza majorat la nivelul salariului de baza 
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stabilit pentru anul 2022, începând cu data de 01.03.2018, şi obligat pârâtul să achite aceste 

drepturi băneşti începând tot cu data de 1.03.2018. 

Pentru a dispune aceasta, prima instanţă a avut în vedere dispoziţiile art. 138 alin. 3 

din Legea nr. 153/2017 coroborate cu art. 6 din aceeaşi lege, dar şi recunoaşterea 

pretenţiilor sale de către pârât, prin întâmpinarea depusă, după cum şi adresa Ministerului 

Sănătăţii - Direcţia Management şi Structuri Sanitare prin care se aduce la cunoştinţa 

unităţii angajatoare faptul că pentru personalul care ocupă funcţii de medici, asistenţi 

medicali şi ambulanţieri, şoferi autosanitară, prevăzute în Anexa II, cap. l la Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, începând cu data de 01.03.2018, salariul de bază se majorează la 

nivelul salariului de bază stabilit potrivit legii-cadru, pentru anul 2022, aşa cum prevede 

art. 38 alin. 3 lit. b din lege. 

A mai reţinut instanţa că unitatea angajatoare avea obligaţia legală de punere în 

aplicare, de îndată, a acestor dispoziţii legale imperative, nefiind necesar acordul prealabil 

al Ministerului Sănătăţii. 

Faţă de aceste considerente, solicită instanţei să observe că hotărârea primei 

instanţe este legală şi temeinică, iar cererea apelantului este neîntemeiată, solicitând a fi 

respinsă, cu cheltuieli de judecată. 

În drept, a invocat prevederile art. 205 şi urm C.proc.civ. 

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

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul este nefondat. 

Pârâtul spitalul clinic critică sentința sub un singur aspect, anume cel care vizează 

obligarea sa la achitarea salariului de bază majorat la nivelul anului 2022, începând cu 

01.03.2018. 

Intimata reclamantă X. este angajata spitalului clinic, îndeplinind funcţia de medic 

specialist, calitate care îi dă dreptul la creșterea salarială prevăzută de dispozițiile art. 38 

alin. 3 lit. b din Legea nr. 153/2017, începând cu 1 martie 2018.  

Argumentele pentru care apelantul susține că intimata nu poate beneficia de 

majorarea salarială în discuție începând cu 01.03.2018 sunt neîntemeiate și nu pot 

justificare reformarea sentinței apelate. 

Astfel, faptul că legiuitorul se referă la personalul care ocupă funcţiile de medici, 

fără a face precizări, așa cum susține apelantul, referitoare la medicii încadraţi pe o 

structură nemedicală și care în desfăşurarea activităţilor prevăzute în fişa postului nu 

îndeplinesc un act medical, nu are semnificația faptului că acestora din urmă nu le sunt 
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aplicabile dispozițiile art. 38 alin. 3 lit. b din Legea nr. 153/2017, deoarece acolo unde 

legiuitorul nu distinge nici interpretul nu o poate face.  

De altfel, dreptul la această majorare salarială a fost recunoscut de apelantul pârât, 

însă începând cu 01.07.2018, astfel cum rezultă din Decizia nr. 265/26.07.2018. 

Apelantul a susținut că plata retroactivă a diferenţelor salariale nu se justifică în 

cauză deoarece Ministerul Sănătăţii nu specifică acest lucru în punctul de vedere transmis 

prin adresa nr. 20850/22.06.2018. 

Or, pe de o parte, adresele au valoare orientativă neputând conduce la modificarea 

conținutului actului normativ, Legea nr. 153/2017. Pe de altă parte, voința legiuitorului a 

fost ca începând cu 1 martie 2018 salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de 

medici să fie majorate la nivelul salariului de bază stabilit pentru anul 2022, astfel că 

apărările formulate de pârât prin apel nu sunt întemeiate. 

Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975/2012, invocat de apelant în justificarea 

neacordării majorării salariale prev. de art. 38 alin. 3 lit. b din Legea nr. 153/2017 de la 

data prevăzută de această normă, pe lângă faptul că este o normă cu forță juridică 

inferioară Legii nr. 153/2017, nici nu are relevanță juridică în privința salarizării 

personalului care ocupă funcţiile de medici. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., 

respinge apelul și păstrează sentințe apelată. 

4. Acţiune împotriva unor persoane care nu aveau calitate procesuală pasivă. 

Admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive. Modificarea cererii de chemare în 

judecată. Consecințe asupra termenului de formulare a contestaţiei  

Formularea unei acţiune împotriva unor persoane care nu aveau calitate 

procesuala pasiva, fapt ce se sancţionează cu respingerea cererii (art. 40 Cod procedura 

civila). 

După soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, raportat la data 

formulării cererii de chemare in judecata a pârâtului in calitate de angajator si emitent al 

dispoziţiei contestate, dar si de persoana care are calitate procesuala pasiva in prezenta 

cauza, s-a constatat tardivitatea formulării contestaţiei. 

Prin introducerea altor persoane în proces, cadrul procesual este lărgit numai cu 

privire la părţi şi numărul acestora, iar această procedură nu priveşte obiectul dedus 

judecăţii, care a fost stabilit încă din momentul formulării contestaţiei.  

Contestaţia se consideră formulată la momentul când este atacat actul 

prejudiciabil, si nicidecum la momentul în care a fost indicată instituţia emitentă a actului. 

În perioada de regularizare a contestaţiei, instanţa de judecată trebuia să verifice 

cadrul procesual, şi în baza prerogativelor stabilite de Codul de Procedură Civilă, trebuia 

să introducă în cauză instituţia emitentă, iar o nesocotire a acestor dispoziţii, conduce la o 

încălcare a drepturilor justiţiabililor. 

Temei de drept: art. 40, art. 200, art. 201 C.proc.civ.; art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011 a 

dialogului social 
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Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 145/19 

martie 2019 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. 1823/89 din data de 

13.08.2018, reclamanta X. a solicitat instanţei obligarea pârâţilor, managerul economist Y. 

şi consilierul juridic Z., ambii salariaţi ai spitalului municipal de urgenţă, la anularea 

dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018 privind valoarea sporului acordat pentru condiţii de muncă 

deosebit de periculoase şi recalcularea acestui spor, plecându-se de la nivelul minim de 

55%.  

Prin sentința civilă nr. 1459/06.12.2018 Tribunalul Vaslui a admis excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a pârâtelor Y., în calitate de manager economist, şi Z., în calitate 

de consilier juridic, ambele la spitalul municipal de urgenţă, şi, în consecinţă: a respins 

acţiunea formulată de reclamanta X., în contradictoriu cu pârâtele Y. şi Z., ca fiind 

formulată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă; a admis excepţia 

tardivităţii contestaţiei, invocată de pârâtul spitalul municipal de urgenţă; a respins 

contestaţia formulată de reclamanta X. împotriva Dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018 emisă de 

intimatul spitalul municipal de urgenţă. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut următoarele: 

Potrivit art. 248 alin. 1 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra 

excepţiilor de procedură care fac inutilă administrarea de probe sau cercetarea cauzei în 

fond. 

Dispoziţiile alin. 2 ale art. 248 C.proc.civ. prevăd că în cazul în care s-au invocat 

mai multe excepţii, simultan, instanţa va determina ordinea de soluţionare în funcţie de 

efectele pe care acestea le produc. 

În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor Y. şi Z., instanţa 

reţine următoarele: 

În ceea ce îl priveşte pe pârât, se impune a se verifica dacă el este obligat în acel 

raport. 

O condiţie ca o persoană să fie parte în proces este calitatea procesuală care 

contribuie la desemnarea titularului dreptului de a acţiona şi în acelaşi timp a persoanei 

împotriva căreia se poate exercita acţiunea. 

Întrucât reclamanta este cea care declanşează procedura judiciară, ei îi revine 

obligaţia de a justifica atât calitatea sa procesuală, cât şi calitatea procesuală a pârâtei. 

Această obligaţie îşi are temeiul în art. 194 C.proc.civ. care prevede că cererea de 

chemare în judecată trebuie să cuprindă printre alte elemente obiectul, motivele de fapt şi 

de drept pe care îşi întemeiază pretenţia reclamanta. 
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Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive este o excepţie de fond, peremptorie, 

absolută. 

Pot fi părţi în conflictele de muncă, potrivit art. 267 Codul muncii: 

„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 procedură civilă.” 

Având în vedere că cele două pârâte sunt salariate ale spitalului municipal de 

urgenţă în funcţiile de manager şi consilier juridic, şi nu au calitatea de angajatori a 

reclamantei, instanţa admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestora şi respinge 

acţiunea formulată de X., în contradictoriu cu Y. şi Z., ca fiind formulată împotriva unor 

persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. 

Analizând prioritar excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, excepţie invocată de 

spitalul municipal de urgenţă, instanţa constată că aceasta este întemeiată pentru motivele 

ce urmează a fi expuse: 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Vaslui, la data de 

13.08.2018, reclamanta X. a solicitat instanţei obligarea pârâţilor, managerul economist Y. 

şi consilierul juridic Z., anularea dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018 privind valoarea sporului 

acordat pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase şi recalcularea acestui spor 

pornindu-se la nivelul minim de 55%. 

Ulterior, prin răspunsul la întâmpinare datat 28.09.2018, înregistrat la Tribunalul 

Vaslui pe 01.10.2018, arată că este de acord cu excepţia invocată de cele două pârâte, dar 

îşi modifică cadrul procesual înţelegând să cheme în judecată în calitate de pârât spitalul 

municipal de urgenţă, precizând că obiectul cererii rămâne acelaşi, respectiv de obţinere a 

sporului pentru condiţii periculoase de muncă în sectorul TBC. 

Analizând noua cererea de chemare în judecată se poate constata că X. a modificat 

cadrul procesual, în sensul introducerii în cauză, în calitate de pârât, a spitalului municipal 

de urgenţă, dar şi obiectul cererii care acum vizează modificarea Dispoziţiei nr. 3711 

privind stabilirea sporurilor pentru condiţii de muncă conform dispoziţiilor HG nr. 

153/2018, emisă de spitalul municipal de urgenţă, pe care o consideră nelegală şi nefondată 
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şi plata drepturilor salariale de care a fost lipsită până în prezent, respectiv diferenţa de 

spor şi plata integrală a sporului pe viitor conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Dispoziţia contestată este un act juridic cu trăsături proprii ce poate fi contestat într-

un anumit termen. 

Potrivit dispoziţiilor art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a contractului 

individual de muncă pot fi contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la 

care cel interesat a luat la cunoştinţă de măsura dispusă. 

Analizând tabelul depus de intimatul spitalul municipal de urgenţă, instanţa 

constată că dispoziţia contestată i-a fost comunicată salariatei X. pe data de 10.07.2018, iar 

data la care aceasta îşi modifică acţiunea este 28.09.2018, cu mult peste termenul de 45 de 

zile prevăzut de art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 

Analogia făcută de contestatoare, în concluziile scrise, cu Decizia nr. 

925/19.02.2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este relevantă în 

prezenta speţă. Astfel, instanţa reţine că în Decizia invocată în apărare de contestatoare, 

pronunţată în dosarul nr. 1075/2/2011 este vorba despre o repunere în termen; de o 

declinare de la un organ cu atribuţii nejurisdicţionale la un organ cu competenţe în acest 

sens, respectiv la instanţa de contencios administrativ.  

Contestatoarea susţine, în cadrul concluziilor scrise, că prin introducerea altor 

persoane în proces, cadrul procesual este lărgit numai cu privire la părţi şi numărul 

acestora, iar această procedură nu priveşte obiectul dedus judecăţii, care a fost stabilit încă 

din momentul formulării contestaţiei, respectiv contestarea Dispoziţiei nr. 

3711/29.06.2018. 

Cadrul procesual sub aspectul părţilor între care se stabilesc raporturile juridice 

procesuale este fixat de reclamant prin indicarea în cererea de chemare în judecată a 

persoanei împotriva căreia îşi formulează pretenţia sa. 

În atare condiţii, nu pot fi reţinute afirmaţiile contestatoarei conform cărora cererea 

a fost greşit îndreptată, introducerea în proces a unor alte persoane neregăsindu-şi locul în 

speţa de faţă. Codul de procedură civilă reglementează intervenţia voluntară şi patru forme 

de intervenţie forţată, fiind de reţinut faptul că atragerea unui terţ la judecată din iniţiativa 

reclamantului sau a pârâtului nu este permisă decât în cazurile expres prevăzute de lege.  

Oricare dintre formele participării terţilor la judecată implică existenţa unui singur 

proces în curs de desfăşurare, în cadrul căruia se formulează cererii incidentale (de 

intervenţie voluntară sau forţată), nefiind vorba de mai multe cereri conexate şi nici de o 
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singură cerere de chemare în judecată în care figurează, eventual după întregirea sau 

modificarea acesteia, mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi. 

Contestatoarea X. precizează ca şi temei de drept al cererii de modificare, 

dispoziţiile art. 148-151, art. 192, 194 şi art. 195 C.proc.civ. Acestea vizează tocmai 

cererea de chemare în judecată, nefiind vorba de o eroare materială strecurată în titulatura 

actului de procedură, aşa cum susţine contestatoarea. 

Astfel, prin intermediul acestui act de procedură, contestatoarea înţelege să cheme 

în judecată intimatul spitalul municipal de urgenţă pentru modificarea Dispoziţiei nr. 

3711/29.06.2018 şi pentru plata drepturilor salariale de care a fost lipsită până în prezent, 

respectiv diferenţa de spor şi plata integrală a sporului pe viitor conform dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 4 C.proc.civ., „judecătorul dă sau 

restabileşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecaţii, chiar dacă părţile le-au 

dat o altă denumire.” 

Potrivit art. 204 C.proc.civ.: „(1) Reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să 

propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta 

este legal citat. În acest caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii 

modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancţiunea decăderii, va 

fi depusă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant 

la dosarul cauzei.” 

Termenul de 45 de zile se va calcula de la data când reclamanta a solicitat 

introducerea în cauză a intimatului spitalul municipal de urgenţă, acesta fiind momentul la 

care reclamanta a înţeles să formuleze cererea de chemare în judecată în contradictoriu cu 

intimatul. Faptul că cererea de chemare în judecată s-a formulat în cadrul unui dosar deja 

înregistrat pe rolul instanţei nu determină calcularea termenului de 45 de zile de la data 

înregistrării cererii în contradictoriu cu cele două pârâte persoane fizice. 

Pretenţia concretă, în contradictoriu cu intimatul spitalul municipal de urgenţă, a 

fost înregistrată la data de 28.09.2018. 

Or, raportat la data la care contestatoarea înţelege să îşi modifice cererea de 

chemare în judecată, 28.09.2018, termenul de 45 de zile calendaristice de la data când 

salariata a luat la cunoştinţă de măsura dispusă, potrivit art. 211 lit. a din Legea nr. 

62/2011, nu a fost respectat. 

Excepţia tardivităţii este o excepţie dirimantă, care împiedică judecarea fondului 

litigiului. Astfel spus, reţinând tardivitatea introducerii contestaţiei împotriva dispoziţiei nr. 
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3711/29.06.2018 emisă de intimat, instanţa nu mai poate analiza dispoziţia contestată sub 

aspectul legalităţii ori temeiniciei acesteia. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta X., considerând-o nelegală și 

netemeinică. 

Motivează apelanta X. că soluţia este netemeinică şi inechitabilă, deoarece, pe de o 

parte, ea a formulat contestaţie judiciară împotriva actului care i-a prejudiciat drepturile 

salariale în termenul legal de 45 de zile de la comunicare, respectând în totalitate 

dispoziţiile art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, iar pe de altă parte, 

instanţa de judecată nu şi-a exercitat în mod efectiv rolul activ în momentul în care a 

stabilit cadrul procesual. 

Astfel, aduce la cunoştinţă instanţei faptul că, prin Dispoziţia nr. 3711/29.06.2018, 

în mod total nelegal şi nefondat, i s-a stabilit un spor de condiţii deosebit de periculoase în 

cuantum de 26% la salariul de bază. Termenul de contestaţie al dispoziţiei a fost de 45 de 

la data comunicării, 10.07.2018, împlinindu-se astfel la data de 27.08.2018. 

Împotriva Dispoziţiei, arată apelanta că a formulat contestaţie la data de 

13.08.2018, înăuntrul termenului expres prevăzut de Legea dialogului social nr. 62/2011. 

La momentul formulării contestaţiei, a indicat drept pârâte pe persoanele care au 

întocmit dispoziţia atacată, şi nu instituţia emitentă, dar din punct de vedere procedural, 

acest aspect nu are relevanţă, din moment ce obiectul cererii a fost clar delimitat, respectiv 

modificarea Dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018. 

Situaţia procesuală pasivă a fost lămurită prin intermediul răspunsului la 

întâmpinare, în cuprinsul căreia a arătat că este de acord cu excepţia invocată de către 

pârâtele iniţiale, şi introducerea în cauză a spitalul municipal de urgenţă. 

Apelanta redă în integralitate dispoziţia art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011 

privind dialogul social, apreciind că această dispoziție legală este clară şi neechivocă, în 

sensul în care cel prejudiciat de un act sau fapt de modificare, suspendare, executare sau 

încetare a contractului individual de muncă, poate contesta acel act juridic sau fapt juridic 

în termen de 45 de zile. 

Chemarea în judecată a instituţiei emitente are un caracter subsecvent contestării 

actului prejudiciabil, în sensul în care prima dată se contestă actul juridic, urmând ca de la 

acest fapt să se stabilească calitatea procesuală pasivă, şi nu invers, cum în mod greşit 

încearcă pârâta să inducă percepţia. 

În esenţă, arată apelanta că nu a chemat în judecată spitalul municipal de urgenţă, ci 

a contestat o decizie unilaterală emisă de acesta şi a exercitat această cale de atac în 

interiorul termenului imperativ de 45 de zile. 
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Concomitent cu formularea răspunsului la întâmpinare, a formulat şi introducerea 

în cauză a spitalul municipal de urgenţă, fapt menţionat expres în cuprinsul răspunsului la 

întâmpinare, şi printr-o cerere distinctă, ce a fost anexată şi comunicată instanţei la aceeaşi 

dată. 

În mod total greşit prima instanţă a considerat că indicarea instituţiei pârâte după 

contestarea actului prejudiciabil reprezintă o încălcare a termenului imperativ de 45 de zile 

prevăzut de art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011, motiv pentru care a admis excepţia 

tardivităţii acţiunii. 

Or, o atare interpretare a dispoziţiilor incidente este greşită, din moment ce legea 

impune două condiţii pentru admisibilitatea contestaţiei: 

- reclamantul să conteste măsura unilaterală de executare, modificare, suspendare 

sau încetare a contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor 

sume de bani, 

- contestaţia să fie formulată în termen de 45 de la comunicarea actului sau măsurii 

prejudiciabile, condiţii pe care apelanta le-a respectat, în sensul în care a contestat măsura 

unilaterală, respectiv Dispoziţia nr. 3711/29.06.2018, şi a respectat termenul de decădere 

de 45 de zile, formulând contestaţia data de 13.08.2018, înăuntrul termenului expres 

prevăzut de Legea dialogului social nr. 62/2011. 

Astfel, chiar dacă cererea sa a fost „greşit îndreptată”, în sensul în care a indicat 

alte pârâte decât spitalul municipal de urgenţă, nu poate fi invocată tardivitatea, din 

moment ce obiectul cauzei a fost clar precizat de prima dată, respectiv modificarea unui act 

administrativ. 

Numai în cazul în care prin acţiunea iniţială nu ar fi contestat Dispoziţia nr. 

3711/29.06.2018 putea fi incidenţa excepţia tardivităţii contestaţiei. 

Prin introducerea altor persoane în proces, cadrul procesual este lărgit numai cu 

privire la părţi şi numărul acestora, iar această procedură nu priveşte obiectul dedus 

judecăţii, care a fost stabilit încă din momentul formulării contestaţiei, respectiv 

contestarea Dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018 

În ceea ce priveşte introducerea în cauză a spitalului municipal de urgenţă, aceasta 

a fost formulată prin răspunsul la întâmpinare, şi a fost depusă înainte de primul termen de 

judecată. 

În al doilea rând, din moment ce apelanta şi-a îndeplinit obligaţia de a contesta 

actul prejudiciabil şi a stabilit clar obiectul acţiunii, instanţa de judecată, în baza 

principiului rolului activ al judecătorului, putea dispune introducerea în cauză a spitalului 

municipal de urgenţă. Invocă în acest sens dispozițiile art. 22 alin.(3) C.proc.civ.  
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O atare soluţie juridică a fost statuată şi de jurisprudenţa naţională, Curtea de Apel 

Iaşi printr-o decizie în care obiectul unei cauzei a fost clar delimitat, respectiv contestarea 

deciziei abuzive, iar neindicarea instituţiei pârâte, sau indicarea ulterioară, nu are efect 

asupra cadrului procesual, care a fost stabilit iniţial. 

Contestaţia se consideră formulată la momentul când este atacat actul prejudiciabil 

și nicidecum la momentul în care a fost indicată instituţia emitentă a actului. 

În perioada de regularizare a contestaţiei, instanţa de judecată trebuia să verifice 

cadrul procesual şi, în baza prerogativelor stabilite de Codul de procedură civilă, trebuia să 

introducă în cauză instituţia emitentă, iar o nesocotire a acestor dispoziţii conduce la o 

încălcare a drepturilor justiţiabililor. 

În aceste condiţii, având în vedere interpretarea eronată a dispoziţiilor privind 

contestarea măsurilor dispuse de angajator, solicită instanţei să admită calea de atac şi, în 

considerarea faptului că prima instanţă a nu a judecat fondul cauzei, solicită trimiterea 

cauzei către instanţa de fond pentru rejudecare. 

Pe fondul cauzei, apelanta arată că este angajată a spitalului municipal de urgenţă, 

ocupând funcţia de asistent de farmacie, desfăşurându-şi activitatea în cadrul secţiei TBC, 

unde sunt condiţii de muncă deosebit de periculoase, beneficiind de prevederile articolului 

unic al Regulamentului-cadru din data de 29.03.2018 privind stabilirea mărimii concrete a 

sporului pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase prevăzut în Anexa 2 la Legea-

cadru nr. 153/2017. 

Conform legii, sporul pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase trebuie 

stabilit de către angajator la o valoare între 55%-85% din salariul de bază. 

Cu toate acestea, spitalul municipal de urgenţă, printr-o încălcare flagrantă a 

dispoziţiilor legale imperative, a stabilit un spor pentru condiţii deosebit de periculoase de 

26%, mult sub limita minimă stabilită prin lege. 

Singurul criteriu în baza căruia este stabilit sporul de condiţii deosebit de 

periculoase este criteriul valoric, procentual la salariul de bază, pentru care nu există niciun 

motiv pentru stabilirea unui spor sub pragul minim de 55%. 

În consecinţă, solicită anularea Dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018 şi recalcularea 

sporului de condiţii deosebit de periculoase de muncă plecând de la minimum 55% din 

valoarea salariului de bază, şi totodată, obligarea angajatorului Ia plata retroactivă a 

sumelor drepturilor salariale de care a fost privată prin emiterea dispoziţiei atacate. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările 

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele:  
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Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Vaslui, din data de 

13.08.2018, reclamanta X. a solicitat instanţei obligarea pârâţilor: managerul economist Y. 

şi consilierul juridic Z. la anularea dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018 privind valoarea 

sporului acordat pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase şi recalcularea acestui 

spor pornindu-se de la nivelul minim de 55%. 

La data de 17.09.2018 pârâtele Y. şi Z. formulează întâmpinare prin care invocă, în 

principal, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive și solicitând respingerea acţiunii. 

Prin răspunsul la întâmpinare formulat la data de 28.09.2018 (înregistrat pe rolul 

instanţei la data de 01.10.2018) contestatoarea X. îşi arată poziţia procesuală faţă de 

excepţia invocată, în sensul că achiesează la aceasta şi îşi modifică cadrul procesual pasiv, 

în sensul că solicită introducerea în cauză, în calitate de pârât, a spitalului municipal de 

urgenţă, menţinând obiectul cererii de chemare în judecată. 

Se impune precizarea că Dispoziţia nr. 3711 emisă la data de 29.06.2018, prin care 

contestatoarei X. i se stabileşte un spor pentru condiţii deosebit de periculoase în procent 

de 26% din salariul de bază, în cuantum de 1.205 lei raportat la acest salariu, are următorul 

preambul: „Ec. Y., manager al spitalului municipal de urgenţă, numit prin dispoziția 

primarului municipiului … nr. (…), DISPUN: (…)”. Or, este evident că o atare formulare 

poate fi de natură a crea confuzii cu privire la emitentul actului, mai ales persoanelor fără 

pregătire în domeniul juridic, ceea a determinat contestatoarea să aprecieze că emitentul 

actului este persoana Y., în calitate de manager al spitalului și nu unitatea prin manager.  

Potrivit dispozițiilor art. 200 C.proc.civ., procedura de verificare și regularizare a 

cererii de chemare în judecată reprezintă o etapă prealabilă fixării primului termen de 

judecată, etapa are ca obiect verificarea de către completul căruia i s-a repartizat cauza a 

îndeplinirii cerințelor legale privind conținutul și timbrarea cererii introductive. 

De asemenea, potrivit art. 201 C.proc.civ., judecătorul, de îndată ce constată că sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, 

prin rezoluție, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligația de 

a depune întâmpinare, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în 

judecată, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres prin citație. 

Dispozițiile alin. 2 ale art. 201 C.proc.civ. instituie obligația reclamantului de a 

formula un „răspuns la întâmpinare in termen de 10 zile” de la comunicarea acesteia, 

pârâtul luând la cunoștință de acest răspuns de la dosarul cauzei, neputând solicita un 

termen de a lua la cunoștință. 

Astfel cum rezidă și din jurisprudența Curții Constituționale, procedura prevăzută 

de dispozițiile legale criticate reprezintă opțiunea legiuitorului și are drept scop remedierea 
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unor lipsuri ale acțiunii introductive, astfel încât, la momentul demarării procedurii de 

fixare a primului termen de judecată, aceasta să cuprindă toate elementele prevăzute de art. 

194 C.proc.civ. Legiuitorul a dorit disciplinarea părților din proces și, în acest fel, 

respectarea principiului celerității și a dreptului la un proces echitabil. Curtea a mai reținut 

că procedura regularizării cererii introductive are rolul de a degreva instanțele de judecată 

de cereri incomplete, fiind de natură a pregăti judecata sub toate aspectele sale. Prin 

această procedură se realizează și o protecție a pârâtului, căruia i se comunică o cerere de 

chemare în judecată completă față de care va putea formula apărări prin întâmpinare. 

În cadrul acestei proceduri scrise, contestatoarea, în raport de apărările formulate 

prin întâmpinare de către pârâte, și-a modificat cadrul procesual solicitând introducerea în 

cauză, în calitate de pârât a spitalului municipal de urgenţă, menţinând obiectul cererii de 

chemare în judecată, respectiv anularea dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018. 

Analizând aceste precizări prin care contestatoarea X. a modificat cadrul procesual 

în sensul introducerii în cauză în calitate de pârât a spitalului municipal de urgenţă, instanța 

de fond a apreciat că aceasta a formulat, în fapt, o „nouă cerere de chemare în judecată”, 

cerere în raport de care a apreciat depășirea termenul de 45 de zile prevăzut de art. 211 lit. 

a din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. Însă, prin încheierea din 08.11.2018, instanța 

califică corect precizările formulate de către contestatoare ca fiind „cerere de modificare a 

cererii de chemare în judecată, depusă în termenul procedural prevăzut de art. 204 alin. 1 

C.proc.civ.”. 

Modificarea cererii de chemare în judecată reprezintă facultatea recunoscută prin 

lege reclamantului, în cadrul unui proces civil, exprimând prerogativa acestuia de a opera 

schimbări cu privire la părțile, obiectul sau cauza cererii sale. Aceasta este reglementată în 

cadrul art. 204 C.proc.civ., astfel:  

(1) Reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub 

sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest 

caz, instanţa dispune amânarea pricinii şi comunicarea cererii modificate pârâtului, în 

vederea formulării întâmpinării care, sub sancţiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 

zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. 

Una dintre particularităţile cererii adiţionale vizează faptul că, întotdeauna, aceasta 

presupune existenţa unei cereri prin care, anterior, a fost sesizată instanţa de judecată cu 

soluţionarea unui litigiu concret, indiferent de natura cererii iniţiale, respectiv dacă aceasta 

este principală, accesorie şi incidentală. 
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Formularea cererii adiţionale implică modificarea unuia dintre cele trei elemente 

esenţiale ale cererii iniţiale: părţi, obiect şi cauză. Astfel, reclamantul poate chema în 

judecată şi alte persoane pe lângă pârâtul indicat iniţial în cererea introductivă de instanţă. 

Aprecierea că, în fapt, contestatoarea a formulat prin răspunsul la întâmpinare o 

 „nouă cerere de chemare în judecată”, lipsește de conținut atât dispozițiile care 

reglementează procedura regularizării, al cărui scop legitim este tocmai o bună 

administrare a actului de justiție, cât și pe cele privind modificarea cererii de chemare în 

judecată până la primul termen, fiind astfel necesar redarea disertațiilor anterioare cu 

privire la cele două aspecte analizate. 

Mai mult decât atât, având în vedere că obiectul dedus judecăţii a fost stabilit încă 

din momentul formulării contestaţiei, respectiv anularea Dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018, 

precum și în raport de apărările formulate prin întâmpinare, în virtutea rolului activ instanța 

avea posibilitatea de a introduce în cauză, în calitate de pârât angajatorul spitalul municipal 

de urgenţă. 

Astfel, potrivit art. 22 alin 3 C.proc.civ. „Judecătorul poate dispune introducerea în 

cauză a altor persoane, în condiţiile legii. Persoanele astfel introduse în cauză vor avea 

posibilitatea, după caz, de a renunţa la judecată sau la dreptul pretins, de a achiesa la 

pretenţiile reclamantului ori de a pune capăt procesului printr-o tranzacţie.” 

Curtea menționează că, în cauza Chakalova - Ilieva c. Bulgariei, Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului a reţinut încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie într-o situaţie în care, 

pe de o parte, contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei de concediere a fost 

respinsă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă şi, pe 

de altă parte, la data la care s-a stabilit cine ar fi avut calitate procesual pasivă în cauză, 

termenul pentru formularea contestaţiei expirase. Curtea a reiterat concluziile sale 

anterioare, în sensul că dreptul de acces la o instanţă nu este absolut şi poate fi supus unor 

limitări care sunt permise în mod implicit, de vreme ce acest drept, prin natura sa, impune 

reglementarea de către stat, iar această reglementare poate varia în timp şi în spaţiu potrivit 

nevoilor şi resurselor comunităţii şi ale indivizilor. Totuşi, limitările aplicate nu trebuie să 

restricţioneze dreptul într-o asemenea măsură încât să aducă atingere chiar esenţei lui. 

Mai mult, o limitare nu va fi compatibilă cu art. 6 par. 1 din Convenţie, dacă nu urmăreşte 

un scop legitim şi dacă nu există un raport de proporţionalitate rezonabil între mijloacele 

folosite şi scopul urmărit (par. 33). Curtea a concluzionat, în cauza menționată, că 

reclamanta a fost pusă într-o situaţie în care nu a avut posibilitatea să obţină examinarea de 

către o instanţă a celei de a doua decizii de concediere, deşi nu a avut nici o vină. Curtea 

arată că nu este convinsă că reclamanta poate fi făcută responsabilă pentru această situaţie 
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pe baza faptului că nu a chemat în judecată şcoala în contestaţia formulată împotriva 

deciziei de concediere. 

Așa fiind, se poate aprecia din perspectiva art. 6 par. 1 din Convenţie privind 

garantarea accesului efectiv la o instanţă și în raport de jurisprudența CEDO, că o 

contestaţie formulată în termen legal, învesteşte instanţa chiar dacă pârâtul nu este indicat 

sau este indicat greşit şi dacă, într-o astfel de situaţie, reclamantul indica pârâtul sau alt 

pârât în termenul de regularizare a cererii conform art. 200 alin. 3 C.pr.civ., prin 

modificarea cererii conform art. 204 C.proc.civ. 

Concluzionând, manifestarea de voință a contestatoarei fiind neechivocă cu privire 

la finalitatea urmărită, respectiv anularea Dispoziţiei nr. 3711/29.06.2018, în raport de data 

comunicării acesteia – 10.07.2018 – și data formulării contestaţiei – 10.08.2018 (data 

poştei menţionată pe plic) –, Curtea constată că aceasta a fost formulată înăuntrul 

termenului de 45 de zile prevăzut de art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011 a dialogului 

social, calculat în raport de data depunerii contestației la instanță și nu de la data 

modificării cererii inițiale, astfel că excepţia tardivităţii contestaţiei este neîntemeiată. 

Așa fiind, raportat considerentelor expuse, Curtea, în temeiul art. 480 alin. 3 

C.proc.civ., admite apelul declarat de reclamanta X. împotriva sentinţei civile nr. 

1459/06.12.2018 a Tribunalului Vaslui, sentinţă pe care o anulează în parte; respinge 

excepţia tardivităţii contestaţiei, excepţie invocată de pârâtul spitalul municipal de urgenţă; 

trimite cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe, Tribunalul Vaslui; vor fi păstrate restul 

dispoziţiilor sentinţei civile apelate ce nu contravin prezentei decizii. 

 

5. Semnificaţia şi finalitatea reintegrării în cazul anulării concedierii; elemente 

componente ale obligaţiei de reintegrare; autoritatea de lucru judecat în raport de 

pretenţiile formulate ulterior punerii în executare a titlului executoriu; distincţia dintre 

executarea titlului executoriu şi formularea unei noi pretenţii  

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii, drept procesual civil; 

Indice alfabetic: concediere, repunerea părţilor în situaţia anterioară; autoritatea de lucru 

judecat; 

Temei de drept: art. 80 C.muncii, art. 24 din Carta Socială Europeană, ratificată de 

România prin Legea nr. 74/1999, art. 430 C.pr.civ.; 

 

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

135/19.03.2019 

Prin sentința civilă nr. 1410/12.07.2017, Tribunalul Iași a respins excepția 

autorităţii de lucru judecat, invocată de pârâtă. A respins excepțiile lipsei de interes şi de 
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obiect, invocate de pârâtă. A respins acțiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu 

cu pârâta universitatea. A obligat reclamantul să achite pârâtei suma de 2000 lei, 

reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

În ceea ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat, aceasta este neîntemeiată, 

pentru următoarele considerente: 

Prin prezenta acţiune, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei universitatea Iaşi, în 

calitate de angajator, să-i asigure norma didactică la Facultatea ....., înscrierea sa la poziţia 

I în Statul de Funcţii si de Personal Didactic, conform fişei postului didactic, pentru funcţia 

de conferenţiar universitar la (...), în calitate de titular, precum și la plata de despăgubiri 

reprezentând salariile indexate, majorate și reactualizate și celelalte drepturi cuvenite până 

la asigurarea normelor didactice conform fișei postului didactic de conferențiar universitar 

(...). 

Pe rolul instanţelor au fost înregistrate mai multe acţiuni având aceleaşi părţi, 

respectiv universitatea si X (...), însă nici una nu a avut acelaşi obiect şi aceeaşi cauză cu 

cele din prezentul dosar. Condiţia de aplicare a autorităţii de lucru judecat presupune 

identitatea de acţiuni (părţi, obiect şi cauză juridică) ce opreşte repetarea judecăţii. 

În schimb, puterea, prezumţia de lucru judecat, impune consecvenţa în judecată, 

astfel încât soluţia trebuie să ţină cont de dezlegarea dată problemelor de drept deduse 

judecăţii anterior, dând eficienţă prezumţiei de lucru judecat. 

De asemenea, şi excepţiile lipsei de interes şi de obiect, invocate de pârâtă sunt 

neîntemeiate şi urmează să fie respinse. La data formulării şi înregistrării prezentei acţiuni, 

aceasta avea obiect şi reclamantul justifica interesul în promovarea ei. 

Prin decizia nr. 16876/02.08.2016, universitatea a constatat încetat de drept 

contractul individual de muncă nr. 703/01.10.1974 (contestaţia împotriva acestei decizii 

fiind respinsă în mod definitiv prin sentinţa civilă nr. 2052/12.12.2016 a Tribunalului Iaşi, 

păstrată prin decizia civilă nr. 236/12.04.2017 a Curţii de Apel Iaşi date în dosarul nr. 

XXXX/99/2016). 

Cererea privind asigurarea normei didactice la Facultatea din cadrul universității, 

chiar dacă ar fi întemeiată, nu ar mai putea fi realizată în natură. 

Prin sentinţa civilă nr. 7769/22.06.2016 (definitivă prin decizia nr. 252/23.02.2017 

a Tribunalului Iași) a fost admisă în parte contestaţia la executare formulată de 

contestatoarea universitatea în contradictoriu cu intimatul X, au fost anulate în parte actele 

de executare silită din cadrul dosarului de executare nr. 139/2015 al BEJ BG , în ceea ce 

priveşte recuperarea sumei de 5500 lei cheltuieli de judecată acordate prin sentinţa civilă 
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nr. 2225/2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi (3500 lei) şi sentinţa civilă nr. 99/2014 

pronunţată de Tribunalul Iaşi (2000 lei).  

În ceea ce priveşte reintegrarea efectivă a reclamantului X s-a reținut, că: 

,,Intimatul a fost concediat în luna aprilie 2013, (…), la momentul concedierii acesta 

având funcţia de conferenţiar şi fiind înscris la poziţia 1 din statul de funcţii (...) …. 

În realizarea obligaţiei de reintegrare, intimatul a fost înscris la poziţia 6 din statul 

de funcţii pentru anul universitar 2014/2015,( …), fiind reactivat contractul în Revisal în 

luna iulie 2014. Contestatoarea a precizat că nu s-a putut realiza înscrierea intimatului la 

poziţia I motivat de faptul că statul de funcţii era deja întocmit iar potrivit art. 286 din 

Legea nr. 1/2011, statele de funcţii nu se pot modifica în timpul anului universitar.  

Această apărare a contestatoarei este însă nefondată. Potrivit art. 136 alin. din 

Legea nr. 1/2011 „Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie, include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic 

următor. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice 

urmate, de regulă, de minimum 3 săptămâni de examene. Structura anului universitar se 

aprobă de către senatul universitar. În atribuirea creditelor de studii transferabile dintr-un 

semestru se are în vedere o perioadă de minimum 17 săptămâni”. Conform art. 286 din 

acelaşi act normativ „(1) Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se 

întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel puţin 15 zile înainte de 

începerea fiecărui an universitar şi nu se pot modifica în timpul anului universitar”. Într-

adevăr, statele de funcţii nu se pot modifica în timpul anului universitar, însă în luna iulie 

2014 când s-a comunicat sentinţa civilă nr. 2225/2014 şi s-a realizat înscrierea intimatului 

pe statul de funcţii, anul universitar 2014/2015 nu era început, acesta începând, potrivit 

art. 136 menţionat mai sus, abia în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2014. De 

asemenea, tot potrivit art. 286 din Legea 1/2011, statele de funcţii trebuie concepute cu cel 

puţin 15 zile înainte de începerea anului universitar, astfel că statul de funcţii pentru anul 

universitar 2014/2015 putea fi modificat inclusiv în luna septembrie, deci cu atât mai mult 

în luna iulie 2014 când intimatul a fost înscris abia pe poziţia 6. 

Stabilind că statul de funcţii putea fi modificat fără încălcarea dispoziţiilor legale 

de către contestatoare în luna iulie 2014, când aceasta avea obligaţia de a reintegra 

intimatul de postul deţinut anterior concedierii, instanţa constată că înscrierea intimatului 

pe poziţia 6 din statul de funcţii pentru anul universitar 2014/2015, în loc de poziţia 1 

deţinută anterior concedierii, nu echivalează cu o reintegrare efectivă în sensul dispus de 

sentinţa civilă nr. 2225/2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi, înregistrarea în Revisal 
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nefiind suficientă, reţinând prin urmare caracterul neîntemeiat al contestaţiei la executare 

cu privire la acest aspect.” 

Problema privind înscrierea reclamantului la poziţia I în Statul de Funcţii şi de 

Personal Didactic, conform fişei postului didactic, pentru funcţia de conferenţiar 

universitar la Disciplina (X), specialitatea (...), în calitate de titular a fost analizată ulterior 

hotărârii anterior enunţate, pe cale incidentală, de Curtea de Apel Iaşi. 

Prin decizia civilă nr. 236/12.04.2017 (definitivă) dată de Curtea de Apel Iaşi în 

dosarul nr. XXXX/99/2016 s-a reţinut că: „ulterior, în anul universitar 2015/2016, 

contestatorul-apelant a fost înscris la poziția 1 în statul de funcții, ceea ce ar dovedi 

,,recuperarea poziţiei profesionale deţinute anterior concedierii, fiind dovada punerii în 

executare a sentinţei de reintegrare”. 

Problema înscrierii la poziția 1 în statul de funcții a fost soluționată pe cale 

incidentală printr-o hotărâre definitivă, instanța sesizată ulterior cu aceeași problemă fiind 

obligată să se pronunțe ţinând cont de soluție, deoarece dezlegările date problemelor de 

drept într-un litigiu anterior au caracter obligatoriu în litigiile ulterioare. Puterea de lucru 

judecat a unei hotărâri judecătorești semnifică faptul că o cerere nu poate fi judecată în 

mod definitiv decât o singură dată (bis de eadem re ne sit actio), iar hotărârea este 

prezumată a exprima adevărul şi nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre (res judicata 

pro veritate habetur). Pentru a se invoca obligativitatea unei hotărâri judecătorești 

definitive privind soluționarea unei probleme juridice nu este necesară existenţa triplei 

identităţi de părţi, cauză şi obiect, ci este necesară doar probarea identităţii între problema 

soluționată irevocabil şi problema dedusă judecăţii, instanţa de judecată fiind ținută să 

pronunțe aceeași soluție, deoarece, în caz contrar, s-ar ajunge la situația încălcării 

componentei res judicata a puterii de lucru judecat. 

În cauza Zazanis şi alţii contra Greciei, CEDO a statuat că obligația de a executa o 

hotărâre nu se limitează la dispozitivul acesteia, iar autorităţile nu pot repune în discuție 

problema soluționată prin hotărârea definitivă, iar în cauza Amurăriţei contra României, 

CEDO a stabilit că dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6&1 trebuie interpretat 

prin prisma preeminenţei dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor semnatare 

ale Convenției, principiu enunțat în preambulul Convenției. 

Unul dintre elementele fundamentale ale principiului preeminenţei dreptului este 

principiul securităţii raporturilor juridice care presupune, printre altele, ca soluțiile 

definitive date de instanțele judecătorești să nu mai poată fi contestate. 

Obligarea pârâtei la plata de despăgubiri reprezentând salariile indexate, majorate și 

reactualizate și la plata celorlalte drepturi cuvenite până la asigurarea normelor didactice 
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conform fișei postului didactic de conferențiar universitar la Disciplina (X), specialitatea 

(...), nu a fost analizată în dosarul nr. XXXX/99/2016 în care s-a constatat că în anul 

universitar 2015/2016 contestatorul-apelant a fost înscris la poziția 1 în statul de funcții. 

Această cerere este neîntemeiată însă întrucât, pentru perioada respectivă, reclamantului i 

s-au acordat deja despăgubiri reprezentând salariile indexate, majorate și reactualizate și 

celelalte drepturi cuvenite până la reintegrarea efectivă. 

Faţă de aceste considerente, tribunalul, în baza dispoziţiilor art. 266-275 din Codul 

muncii, a respins acțiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta 

universitatea, iar în baza dispoziţiilor art. 453 C.proc.civ., a obligat reclamantul să achite 

pârâtei suma de 2000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul X şi apel incident 

universitatea pârâtă, considerând-o nelegală și netemeinică. 

Motivează apelantul X că a arătat în fața Tribunalului Iași că angajatorul nu a 

procedat la o reintegrare efectivă, care să respecte poziţia ierarhică și conţinutul normei 

didactice de la data concedierii. 

Acțiunile angajatorului au fost formale, acesta nefiind pus situaţia anterioară 

concedierii, efect al anulării deciziei de concediere. 

Faptul că angajatorul l-a înscris în statul de funcţii la poziţia 6 și i-a încărcat norma 

didactică cu 400 ore convenţionale în plus față de norma didactică de la data concedierii, 

nesocotind poziţia ierarhică, calitatea acestuia de cadru didactic de predare, calitatea de 

titular de disciplină, structura normei didactice atestate de fișa postului didactic, sunt 

dovezi ale caracterului formal al reintegrării, fapt care a justificat acţiunea iniţiată. 

Prin sentinţa pronunţată, Tribunalul Iaşi nu a mai analizat nici unul din aspectele 

deduse judecăţii, fapt pentru care apreciază că este nelegală și netemeinică. 

În ce priveşte nelegalitatea, susține că instanţa a refuzat analiza pe fond a aspectelor 

deduse judecăţii, refuz a cărui consecinţă este nesocotirea accesului la justiţie, drept 

garantat prin art. 6 CEDO, drept care impune o analiză efectivă pe fond a pretenţiilor 

deduse judecăţii, obligaţie pe care instanţa nu a respectat-o. 

Sentinţa este și nefondată, rezultat al interpretării și aplicării greşite a legii, rezultat 

al unei analize superficiale și subiective a mijloacelor de probă administrate în cauză ori a 

ignorării acestora, sentinţa este nelegală și din perspectiva cheltuielilor de judecată 

nejustificate. 

Consideră că instanţa de fond a ignorat atât analiza și efectele juridice ale Hotărârii 

Senatului universității nr 8 din 12.04.2017 prin care s-a decis prin vot punerea în executare 

7769/22 06 2016 a Judecătoriei Iași, cât şi analiza și efectele juridice ale deciziei nr. 
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252/23.02.2017 a Tribunalului Iași, nr 2225/23.06.2014 pronunţată în dosarul 

XXXX/245/2015, prin care se menţine sentinţa civila nr. 7769/22.06.2016 Judecătoriei 

Iași, dosar prin care se respinge contestaţia la executare formulată de angajatorul care 

afirmă fără temei că ar fi asigurat reintegrarea sa. 

Astfel, instanţa pune la baza motivării sale criticabile decizia nr. 236/12.04.2017 a 

Curții de Apel Iași pronunţată în litigiul având ca obiect anularea deciziei de încetare a 

contractului de muncă prin împlinirea vârstei standard de pensionare. 

Se poate observa din chiar menţiunile instanţei care a pronunţat decizia nr. 

236/12.04.2017, care ea însăși recunoaşte ca acest aspect, al reţinerii datei reintegrării, este 

străin de obiectul judecaţii. Instanţa a dat valoare juridică (maximă!) unui considerent 

regăsit într-o decizie ce avea ca obiect verificarea legalităţii încetării contractului de muncă 

și nu verificarea legalităţii și efectivității reintegrării. 

Instanța, deși retine că prin sentinţa Judecătoriei Iași nr 7769/22.06.2016 prin care 

se constată că reintegrarea nu a fost efectivă, ignoră sancţionabil decizia nr. 

252/23.02.2017 pronunţată de Tribunalul Iaşi, prin care se menţine sentinţa civila 

7769/22.06.2016 a Judecătoriei Iași. 

Decizia nr. 252/23.02.2017 a Tribunalului Iași, respingând apelul angajatorului, 

lămureşte cu argumente intrate în putere de lucru judecat, problema efectivității 

reintegrării, conchizând ca reintegrarea apelantului nu s-a produs în mod efectiv. 

Prin urmare, instanţa recunoaşte puterea de lucru judecat a unei sentinţe care nu 

avea ca obiect analizarea reintegrării efective prin repunerea apelantului în situaţia 

anterioară, în sensul înscrierii în statul de funcţii la poziţia ierarhică avută anterior 

concedierii și omite analizarea și recunoașterea efectelor juridice ale hotărârilor ce aveau 

ca obiect de analiză acest aspect, opţiune fundamental eronata ce atrage nelegalitatea 

sentinţei. 

2.3. Conform considerentelor deciziei nr 252/23.02.2017 a Tribunalului Iași, se 

reține că prin dispoziţia instanţei de anulare a deciziei de concediere, intră în funcţie 

principiul retroactivităţii măsurii de anulare a deciziei de concediere, cu consecinţa 

înlăturării consecinţelor între momentul concedierii si cel al anulării ei. 

Prin aceeași decizie nr 252/23.02.2017 reține instanţa că din acest principiu 

izvorăşte și cel al repunerii în situaţia anterioară, ceea ce înseamnă că persoana trebuie să 

își recupereze toate drepturile de care a fost deposedată prin concedierea nelegală, 

respectiv statutul de salariat, funcția, postul și locul de muncă, precum și despăgubirile pe 

perioada cât a fost împiedicat să își îndeplinească atribuţiile de serviciu. 
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În continuare, prin aceeași decizie 252/23.02.2017, reţine Tribunalul, prin aceeaşi 

decizie că, în lumina art. 283 alin. 3 din Legea nr. 1/2011, reintegrarea efectivă presupune 

„reintegrarea pe postul deţinut anterior cu toate elementele referitoare la funcție, locul de 

muncă și norma didactică”, conform considerentelor deciziei invocate. 

Conform deciziei, reține instanţa că angajatorul nu justifică nici un aspect care să îl 

exonereze de a efectua demersurile pentru respectarea obligaţiei stabilite prin titlu 

executoriu, deoarece s-ar goli de efectele sentinţei judecătoreşti. 

Nesocotind decizia 252/23.02.2017 a Tribunalului Iași, care indică faptul că 

angajatorul nu a asigurat nici înscrierea în statul de funcţii la poziţia 1 și nici constituirea 

legală a normei didactice, soluția apelată se dovedeşte netemeinică. 

Chiar acceptând considerentele deciziei nr. 236/12.04.2017 a Curții de Apel Iași, 

care nu analizează constituirea normei didactice, nu poate fi ignorată decizia nr. 

252/23.02.2017 a Tribunalului Iași care decide că reintegrarea pe postul deţinut anterior 

implică cu toate elementele referitoare la funcție, locul de muncă și norma didactică, pe 

care angajatorul nu a asigurat-o. 

Altfel spus, reintegrare înseamnă atât înscrierea la poziţia 1 în statul de funcţii, cât 

și constituirea normei didactice de la momentul concedierii, aspecte care nu pot fi 

disociate, pentru că împreună asigură statutul didactic al apelantului de care acesta nu a 

beneficiat prin efectul repunerii în situaţia anterioară, fapt care a și condus la respingerea 

contestaţiei la executare a angajatorului. 

Nefiind asigurată norma didactică, reintegrarea nu este efectuată, astfel că 

reclamantul justifică plata drepturilor salariale sub formă de despăgubiri. Dovada că 

angajatorul și-a îndeplinit cu întârziere și incomplet obligaţia de reintegrare este Hotărârea 

Senatului universității nr. 8/12.04.2017 prin care se decide prin vot punerea în executare a 

sentinţei nr. 7769/22.06.2016. 

Înscrierea la poziția 1 în statul de funcții, dispusă prin susmenţionata Hotărâre a 

Senatului, apare formală, câtă vreme nu recunoaşte norma didactică, structura ei în vigoare 

la data concedierii, respectiv disciplină, facultate, ore de curs și total ore convenţionale, 

norma didactică fiind o reflectare a poziţiei ierarhice a apelantului, aspecte ce nu au fost 

redate prin reintegrare conform cu statul de funcţii 2012-2013, reţinut de Tribunal. 

Prin urmare, câtă vreme chiar angajatorul, punând în executare sentinţa nr. 

7769/22.06.2016 a Judecătoriei, însă abia la 12.04.2017 recunoaşte, în fapt, că anterior 

acestei date nu a asigurat reintegrarea, este dovedită culpa angajatorului și justifică 

obligarea la desdăunări. 
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Pe cale de consecință, solicită instanţei de apel să recunoască eficiența juridică a 

considerentelor deciziei nr. 252/23.02.2017 a Tribunalului Iași, care infirmă susţinerile 

angajatorului în privinţa repunerii apelantului în situaţia anterioară, să rețină că angajatorul 

nu i-a constituit norma legală prin repunerea în situaţia anterioară, toate dovezile 

administrare conducând la această concluzie (procesul-verbal al executorului judecătoresc 

împreună cu corespondența dintre angajat și angajator, inclusiv Hotărârea Senatului din 

aprilie 2017). Drept urmare, solicită instanței să dispună în sarcina acestuia obligaţia de 

constituire a normei cu plata despăgubirilor până la îndeplinirea obligaţiei.  

Dacă se va reține că obligaţia de „a face”, respectiv asigurarea normei didactice nu 

mai este posibil de realizat, urmare a încetării contractului de muncă, angajatorul rămâne în 

continuare ţinut la plata de despăgubiri până la data la care a înțeles să pună în executare 

sentinţa nr. 7769/22.06.2016 a Judecătoriei Iași. 

În acest sens sunt dispoziţiile art. 1527 C.civ. care se impun coroborate cu 

dispozițiile art. 1530 și urm. C.civ., privind dreptul la dezdăunare în cazul neîndeplinirii 

obligaţiei de face, dispoziţiile legale omise de instanţă. 

Solicita reclamantul-apelant instanţei să reapreciere și asupra cheltuielilor de 

judecată acordate intimatei, ca fiind excesive. 

Universitatea pârâtă formulează apel incident, solicitând instanţei de apel să 

constate că în cauză au fost soluţionate în mod greşit excepţiile invocate, impunându-se 

admiterea lor, cu consecinţa respingerii primului capăt de cerere, având în vedere că cele 

două aspecte se impuneau a fi verificate prin raportare la tot parcursul judecăţii, nu doar la 

data învestirii instanţei. 

Astfel, la data de 11.08.2016, reclamantul a întrunit condiţiile pentru pensionarea la 

limita de vârstă, împlinind 65 de ani, condiţii în care a intervenit încetarea de drept a 

contractului sau de muncă, conform art. 56 alin. 1 lit. c și art. 289 alin. 1 din Legea nr. 

1/2011 a educaţiei naţionale, fiind emisă Decizia nr. 16876/02.07.2016. 

Prin raportare la aceeaşi situaţie de fapt, s-a solicitat instanţei să ia act de efectele 

acestei împrejurări din perspectiva celor două excepţii invocate. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor procedurale (art. 194 lit. c C.proc.civ.), obiectul unei 

cereri reprezintă pretenţia concretă dedusă judecăţii.  

Acţiunea rămâne fără obiect atunci când ceea ce s-a dedus judecăţii a fost deja 

executat de către pârât, de bunăvoie, sau a devenit imposibil de executat. 

Prezenta speţă se situează în ultima ipoteză, impunându-se a se admite efectul în 

privinţa obiectului acţiunii. 
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Prin primul capăt de cerere reclamantul solicită obligarea subscrisei la asigurarea 

normei didactice, înscrierea la Poziţia I pe statul de funcţii şi de personal didactic, conform 

fişei postului didactic, aşadar petitul priveşte în mod expres desfăşurarea activităţii 

reclamantului în calitate de salariat al subscrisei, se poate observa că, prin încetarea 

raporturilor de muncă dintre părţi, reclamantul nu mai deţine calitatea de salariat, 

intervenind aşadar o imposibilitate obiectivă de a pronunţa o hotărâre care presupune 

preexistenta unui raport juridic specific, în cadrul căruia să se activeze obligaţia de a face, 

pretinsă de reclamant. 

Având în vedere acest aspect, apreciază că se impune, anterior cercetării 

temeiniciei şi caracterului îndreptăţit al cererii, a analiza cu prioritate dacă acţiunea are 

obiect, verificarea acestui aspect urmând a se face prin raportare inclusiv la momentul 

judecării cauzei şi nu exclusiv la momentul investirii instanţei (cum, în mod greşit, a 

procedat prima instanţă). 

Întrucât în prezenta speţă, pentru obligaţia de a face ce constituie primul petit al 

cererii, a intervenit pe parcursul judecăţii o imposibilitate legală de executare, instanţa 

neputând obliga pârâta la încălcarea legii, solicită a se constata că se impunea respingerea 

acestui capăt de cerere ca fiind rămas fără obiect. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei de interes a reclamantului în susţinerea acţiunii, 

aceasta este în legătură directă cu persoana reclamantului, legea prevăzând faptul că 

interesul trebuie să fie personal născut şi actual. 

Având în vedere că primul capăt de cerere al acţiunii priveşte desfăşurarea 

activităţii reclamantului în calitate de salariat, se poate observa că, prin încetarea 

raporturilor de muncă dintre părţi, reclamantul nu mai deţine calitatea de salariat, aşadar nu 

mai deţine calitatea procesuală activă prevăzută de lege prin art. 36 C.proc.civ., lipsind 

raportul juridic în baza căruia se legitima reclamantul (contract de muncă - salariat), 

încetând astfel caracterul personal al interesului. 

Totodată, de la momentul încetării calităţii sale de salariat, încetând dreptul de a 

desfăşura activităţi didactice în cadrul universităţii, reclamantul nu mai are un interes 

actual şi legitim în solicitarea sus menţionată, dată fiind corelarea obligatorie a asigurării 

unei norme didactice conform fișei postului, a ocupării unei anumite poziţii în statul de 

funcţii al angajatorului „în calitate de titular” cu deţinerea dreptului la muncă, respectiv a 

calităţii de salariat. 

Potrivit art. 32 alin. (1) lit. d) C.proc.civ., o condiţie de exercitare şi susţinere a 

acţiunii civile, este permisă numai dacă autorul acesteia justifică un interes. 
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Prin interes se înţelege folosul personal, practic, material sau moral, urmărit de cel 

care a formulat o cerere de chemare în judecată, acesta trebuind, conform dispoziţiilor art. 

33 C.proc.civ., să fie legitim, născut şi actual, personal şi determinat. 

Existenţa interesului se impune a se menţine pe tot parcursul judecăţii (şi nu doar la 

momentul investirii instanţei, după cum a apreciat prima instanţă), urmând a se analiza 

existenţa acestuia atât la momentul formulării cererii, cât şi pe parcursul judecăţii, fiind 

imperios necesar pentru exercitarea şi susţinerea acţiunii civile. 

Cererea reclamantului, în mod evident dependentă și subsecventă desfăşurării unor 

raporturi de muncă active, actuale, necesită existenţa unui contract de muncă în vigoare, 

ceea ce, în speţa de faţă, nu se mai înregistrează, împrejurare care este de natură a atrage 

lipsirea interesului reclamantului de atributul său „personal” şi „actual” şi chiar legitim, 

neexistând aşadar folosul practic al susţinerii unei acţiuni fără finalitate juridică, sens în 

care s-a pronunţat în mod unanim atât doctrina, cât şi practica judiciară. 

Pentru aceste considerente, completate cu cele expuse în susţinerile formulate cu 

ocazia judecării cauzei în primă instanţă, solicită admiterea celor două excepţii formulate. 

Chiar şi în lipsa elementelor de mai sus, apreciază că cererea reclamantului a rămas 

fără obiect şi lipsită de interes, dat fiind că obligaţia de a face ce constituie primul capăt de 

cerere din prezenta cauză - asigurarea normei didactice, a poziţiei pe statul de funcţii şi a 

locului muncii-reprezintă componenta (din perspectiva reclamantului) obligaţiei de 

reintegrare stabilită în sarcina subscrisei prin sentinţa nr. 2225/23.06.2014 a Tribunalului 

Iaşi (contestaţia împotriva măsurii desfacerii disciplinarea CIM al reclamantului), cererea 

formulată de reclamant fiind în fapt o solicitare de executare a obligaţiei de reintegrarea a 

salariatului corespunzător atributelor deţinute anterior concedierii. 

Or, prin adresa către reclamant, întocmită de decanat, cu nr. 7832/09.12.2014, în 

privinţa componenţei normei didactice, i se aducea la cunoştinţă activitatea. Cerinţa 

interesului de a fi actual trebuie să existe nu numai la momentul introducerii acţiunii, ci pe 

tot parcursul procesului. În speţă, întrucât pe parcursul procesului acţiunea promovată de 

reclamant a rămas fără interes, demersul procesual, iniţial justificat, a rămas fără o 

finalitate practică din punct de vedere juridic, iar soluţia adoptată de jurisprudenţă în astfel 

de situaţii este aceea a respingerii acţiunii ca rămasă fără interes (Decizia nr. 

2623/13.09.2011 pronunţată în recurs de Secţia comercială a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie).  

Aşadar, după cum au reţinut cu titlu definitiv şi instanţele de judecată în dosarul nr. 

XXXX/99/2017, reclamantul a beneficiat de „recuperarea poziţiei profesionale deţinute 

anterior concedierii, fiind dovada punerii în executare a sentinţei de reintegrare”, instanţa 
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de fond din prezenta cauză reţinând, expresie a puterii de lucru judecat, obligativitatea 

acestor considerente cu privire la situaţia de fapt a cărei apreciere a fost solicitată. 

De asemenea, în dosarul nr. XXXX/245/2015, reclamantul a solicitat instanţei, în 

temeiul art. 905 C.proc.civ., stabilirea în sarcina angajatorului a unei penalităţi în cuantum 

de 1000 lei/zi până la executarea obligaţia de reintegrare a reclamantului pe postul deţinut 

anterior concedierii. Faţă de motivele acţiunii cu care a fost învestită Judecătoria Iaşi, ceea 

ce a fost descrisă ca şi executare în natură a obligaţiei de reintegrare efective se suprapune 

peste obiectul prezentei cauze, reclamantul invocând aceleaşi motive ca cele din prezenta 

cauză, subsumate susţinerii unei absenţe a reintegrării efective a salariatului. 

Aşa după cum rezultă din soluţia pronunţată în dosarul nr. XXXX/245/2015 - 

decizie definitivă, legea neprevăzând nicio cale de atac împotriva acestor încheieri - 

instanţa a respins acţiunea ca fiind rămasă fără obiect întrucât reintegrarea efectivă a 

reclamantului s-a produs. 

Faţă de conţinutul soluţiilor pronunţate în dosarele sus menţionate care au constatat 

(cu putere definitivă de lucru judecat) că s-a produs reintegrarea reclamantului, acesta 

beneficiind de recuperarea poziţiei profesionale deţinute anterior concedierii, solicită că se 

impune a se constata că acţiunea prezentă, în privinţa primului capăt de cerere (obligaţie de 

a face ce constituie o componentă a obligaţiei de reintegrare) a rămas fără obiect. 

În privinţa autorităţii de lucru judecat cu privire la cel de al doilea capăt de cerere, 

potrivit hotărârilor judecătoreşti depuse la dosarul cauzei, prima instanţa a reţinut în 

considerente faptul că pe rolul instanţelor a fost înregistrat şi dosarul nr. YYYY/99/2013 

având ca obiect contestaţia la decizia de concediere, însă a reţinut în mod greşit că acesta 

nu a avut acelaşi obiect şi aceeaşi cauză cu cea din prezentul dosar (pag. 16 din sentinţă), 

motiv pentru care a respins excepţia autorităţii de lucru judecat invocate de universitate. 

Solicită să se constate că prin acţiunea ce a făcut obiectul dosarului YYYY/99/2013 

reclamantul a solicitat obligarea subscrisei să achite o despăgubire egală cu salariile 

indexate şi actualizate, începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi 

până la reintegrarea efectivă, instanţa soluţionând cererea şi obligând subscrisa la 

acordarea de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi actualizate până la 

reintegrare (sentinţa nr. 2225/23.06.2014). 

Prin prezenta cauză, acelaşi reclamant a solicitat obligarea angajatorului la plata de 

despăgubiri reprezentând salariile indexate, majorate si reactualizate și celelalte drepturi 

cuvenite până la asigurarea normei didactice. Având în vedere că, în motivarea prezentei 

acţiuni, reclamantul a precizat că nu a beneficiat de o reintegrare efectivă în muncă, fapt 

pentru care solicită şi plata drepturilor salariale cuvenite până la îndeplinirea obligaţiei de 
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stabilire a normei didactice în condiţiile contractului de muncă, apreciază că reiese cu 

claritate că, din perspectiva obiectului cererii, asigurarea normei didactice reprezintă o 

componentă a reintegrării efective. 

Aşadar, cererea formulată în prezenta cauză se suprapune cu cererea formulată în 

cadrul dosarului nr. YYYY/99/2013, acest aspect fiind de natură a atrage, conform 

dispoziţiilor art. 430- 432 C.proc.civ., admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat, cu 

consecinţa respingerii acestui capăt de cerere ca fiind inadmisibil. 

Apreciază că o astfel de soluţionare a cauzei este cea corectă, având în vederea că 

analizarea acestui aspect este prioritară faţă de analizarea caracterului întemeiat al cererii. 

Concluzionând, solicită instanţei de apel să constate că, în condiţiile în care prima 

instanţa a reţinut că reclamantului i s-au acordat deja despăgubiri reprezentând salariile 

indexate, majorate şi reactualizate şi celelalte drepturi cuvenite până la reintegrarea 

efectivă, aşadar a reţinut, pe de o parte, identitatea solicitărilor formulate de reclamant, iar 

pe de altă parte, soluţionarea acesteia, soluţia corectă este aceea a respingerii cererii în 

primul rând ca inadmisibilă, această soluţie având prevalentă faţă de respingerea cererii ca 

fiind neîntemeiată. 

În apelul formulat de reclamantul X, intimata universitatea formulează întâmpinare, 

prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Solicită a se avea în vedere, în raport de criticile apelantului, că excepţia lucrului 

judecat constituie o limitare a dreptului de acces la justiţie care respectă cerinţele impuse 

de jurisprudenţa CEDO în materie, urmărind un scop legitim, şi anume securitatea 

raporturilor juridice, existând un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele 

utilizate şi scopul vizat (Stubbings şi alţii împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 22 

octombrie 1996, Culegere de hotărâri şi decizii 1996 - IV, p. 1502, § 50, Ashingdane 

împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 28 mai 1985, seria A nr. 93, p. 24, § 57, şi 

Levages Prestations Services împotriva Franţei, Hotărârea din 23 octombrie 1996, 

Culegere de hotărâri şi decizii 1996-V, p. 1543, § 40). 

Autoritatea de lucru judecat nu afectează, în speţă, substanţa dreptului 

reclamantului de a avea acces la o instanţă, în măsura în care instanţele s-au pronunţat deja 

asupra temeiniciei susţinerilor sale. Nu se poate lua în discuţie încălcarea art. 6 alin. 1 din 

Convenţie decât în cazul în care principiul autorităţii de lucru judecat a fost aplicat în mod 

greşit de către instanţe. 

Or, aşa după cum reiese din cuprinsul acţiunii introductive şi chiar din cuprinsul 

cererii de apel, obligaţia de a face ce constituie primul capăt de cerere din prezenta cauză - 

asigurarea normei didactice, a poziţiei pe statul de funcţii şi a locului muncii - reprezintă, 
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conform susţinerilor exprese ale reclamantului, expresia obligaţiei de reintegrare stabilită 

în sarcina subscrisei prin sentinţa nr. 2225/23.06.2014 a Tribunalului Iaşi (contestaţia 

împotriva măsurii desfacerii disciplinare a CIM al reclamantului), cererea formulată de 

reclamant fiind, în fapt, o solicitare de executare a obligaţiei de reintegrarea a salariatului 

corespunzător atributelor deţinute anterior concedierii. 

Aşadar, însuşi reclamantul-apelant recunoaşte identitatea care există între obligaţia 

de face ce constituie obiectul prezentei cauze şi obligaţia de reintegrare (a cărei îndeplinire 

a fost constatată în cadrul dosarului nr. XXXX/99/2016 unde a fost pronunţată hotărârea a 

cărei putere de lucru judecat a fost reţinută), instanţa de fond stabilind, aşadar, în mod 

corect că există putere de lucru judecat în privinţa acestei chestiuni, împrejurare pe care, de 

altfel, apelantul nu o neagă. 

În acest context, nu se poate reţine nicio încălcare a art. 6 CEDO ci, dimpotrivă, 

susţinerea apelantului potrivit cu care, în condiţiile incidenţei autorităţii de lucru judecat în 

privinţa obiectului cererii, instanţa ar fi fost obligată să continue analiza cererii (instanţa nu 

mai analizează nici unul din aspectele deduse judecăţii, fapt pentru care sentinţa este 

nelegală şi netemeinică), este aceea care contravine jurisprudenței în materie, CEDO 

statuând, după cum a reţinut şi prima instanţă, că autorităţile nu pot repune în discuţie 

problema soluţionată prin hotărârea definitivă (cauza Zazanis s.a. Contra Greciei) şi că 

dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 şi art. 1, trebuie interpretat prin prisma 

preeminenţei dreptului (cauza Amurăriţei contra României), principiul securităţii 

raporturilor juridice care presupune că soluţiile definitive date de instanţele judecătoreşti să 

nu mai fie contestate constituind un element fundamental. 

Solicită a se constata că este neîntemeiată critica reclamantului formulată în 

cuprinsul cererii de apel. 

Apelantul critică faptul că instanţa a dat valoare juridică considerentelor din decizia 

nr. 236/12.04.2017 a Curţii de Apel Iaşi, deşi litigiul în care a fost pronunţată avea ca 

obiect verificarea legalităţii încetării contractului de muncă şi nu verificarea legalităţii şi 

efectivităţii reintegrării. 

Această critică nu poate fi primită de vreme ce, deşi litigiul în care a fost pronunţată 

decizia 236/12.04.2017 avea ca obiect legalitatea încetării de drept a contractului de muncă 

al reclamantului-apelant, chiar acesta este cel care a investit instanţa, prin motivarea 

acţiunii, cu verificarea efectivităţii reintegrării dispuse prin sentinţa nr. 2225/2014 a 

Judecătoriei Iaşi, ca o condiţie preliminară a producerii efectelor încetării de drept a 

contractului prin îndeplinirea condiţiilor de pensionare. 
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Aşadar, considerentele din hotărârea pronunţată în dosarul XXXX/99/2016 au 

intervenit ca urmare a motivelor cu care a fost învestită instanţa de către reclamant (chiar 

dacă aceste motive este evident că erau străine de obiectul cauzei, aspect pe care acum îl 

recunoaşte şi reclamantul). 

În acest context, nu se poate reproşa faptul că instanţa a soluţionat acţiunea cu 

respectarea cadrului procesual fixat de iniţiatorul acesteia. De altfel, această critică a mai 

fost formulată în privinţa deciziei nr. 236/12.04.2017 în cuprinsul revizuirii formulate 

împotriva acestei hotărâri judecătoreşti, instanţa care a judecat acest aspect reţinând (de 

asemenea, cu putere de lucru judecat) faptul că se observă că, pe de o parte însuşi 

contestatorul, prin contestaţia formulată, a pus în dezbaterea instanţei aspectul reintegrării 

în funcţie, iar pe de altă parte, acest element a constituit premisa silogismului judiciar care 

a condus instanţa spre analiza legalităţii şi temeiniciei deciziei de încetare a contractului 

individual de muncă. 

În aceste circumstanţe, statuările asupra unei situaţii de fapt din cuprinsul hotărârii 

sunt de esenţa actului judecătoresc, aşa că în contextul concret în care au fost exprimate, ca 

un răspuns la apărările contestatorului, nu se identifică un prejudiciu al părţii (decizia nr. 

395/22.06.2017 pronunţată în dosarul nr. XXX/45/2017 al Curţii de Apel Iaşi). 

Pe de altă parte, în prezenta cauză instanţa nu a reţinut puterea de lucru judecat a 

dispozitivului deciziei nr. 236/12.04.2017, ci a considerentelor acesteia, obiectul cauzei 

neavând, din această perspectivă, importanţă. Dispoziţiile art. 432 C.proc.civ. 

reglementează faptul că autoritatea de lucru judecat priveşte şi considerentele unei hotărâri 

judecătoreşti, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă. Aşadar, câtă vreme 

efectivitatea reintegrării a constituit o chestiune litigioasă cu privire la care, anterior 

judecării prezentei cauze, a mai fost învestită şi instanţa ce a soluţionat dosarul 

XXXX/99/2016, soluţiile date acestei chestiuni sunt obligatorii şi pentru litigiul de faţă. 

Apelantul critică soluţia instanţei de fond invocând ignorarea puterii de lucru 

judecat a deciziei nr. 252/23.02.2017 pronunţate de Tribunalul Iaşi în dosarul nr. 

XXXX/245/2015 care a constatat că nu ar fi avut loc reintegrarea efectivă a reclamantului. 

Acest argument al apelantei este nefondat, deoarece soluţiile pronunţate în acest 

dosar au fost avute în vedere de instanţă (pag. 16-17 din sentinţă), care a şi citat pe larg din 

conţinutul sentinţei civile nr. 7769/22.06.2016 pronunţate în acest dosar. 

Ceea ce însă omite în mod deliberat să recunoască apelantul este faptul că soluţiile 

şi considerentele pronunţate în dosarul menţionat, inclusiv Decizia nr. 252/2017, sunt 

limitate la anul universitar 2014-2015. 
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Instanţa de fond însă a constatat în mod corect faptul că problema reintegrării 

reclamantului „a fost analizată ulterior hotărârii anterior enunţate, pe cale incidentală, de 

Curtea de Apel Iaşi prin Decizia civilă nr. 236/12.04.2017." 

Aşadar, în mod corect prima instanţa a apreciat, fără a ignora sau contrazice 

Decizia 252/2017. că, ulterior perioadei ce a făcut obiectul analizei acesteia, au intervenit 

modificări ale situaţiei de fapt, constatate prin Decizia 236/2017, raportarea urmând a se 

face la situaţia de fapt constatată cel mai recent. 

Or, cea mai recentă dezlegare dată acestei chestiuni litigioase a fost cea pronunţată 

prin decizia nr. 236/2017 care a statuat, prin raportare inclusiv la soluţiile pronunţate în 

dosarul XXXX/245/2015 a cărei ignorare în mod nefondat o reclamă reclamantul, că, 

ulterior, în anul universitar 2015/2016, contestatorul-apelant a fost înscris pe poziţia 1 din 

statul de funcţii, ceea ce ar dovedi recuperarea poziţiei profesionale deţinute anterior 

concedierii, fiind dovada punerii în executare a sentinţei de reintegrare aşa cum solicita 

apelantul (antepenultimul paragraf pagina 8). 

Contrar susţinerilor apelantului, nu există nici contradicţii între cele două decizii şi 

nici o suprapunere parţială în privinţa situaţiei de fapt referitoare la reintegrare. 

După cum rezultă din analiza considerentelor deciziei nr. 252/2017 a Tribunalului 

Iaşi, reiese că singura încălcare reţinută de instanţă, din perspectiva reintegrării 

reclamantului, se referă la înscrierea acestuia pe poziţia 6 din statul de funcţii în anul 

universitar 2014-2015. 

Aşa după cum se menţionează în considerentele ambelor decizii citate, ambele 

instanţe au constatat că anularea deciziei de concediere disciplinară a reclamantului are 

drept consecinţă, după cum reţine şi apelantul, înlăturarea consecinţelor acesteia între 

momentul concedierii şi cel al anulării deciziei sancţionatorii, fiind incident principiul 

retroactivităţii deciziei de anulare a concedierii, aşadar operând o reintegrare de jure încă 

de la data pronunţării sentinţei nr. 2225/2014. 

O altă componentă a principiului retroactivităţii priveşte reintegrarea de facto a 

reclamantului, respectiv vocaţia acestuia la recuperarea tuturor drepturilor de care a fost 

deposedat ca urmare a deciziei de concediere anulate: funcţie, loc de muncă, normă 

didactică. 

În acest context, citează apelantul considerentele deciziei nr. 252/2017 prin care 

instanţa a reţinut că universitatea pârâtă „are autoritatea să dispună reintegrarea pe postul 

respectiv, cu toate elementele referitoare la funcţia, locul şi norma de muncă, pentru 

executarea hotărârii judecătoreşti”. 
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Nicăieri în cuprinsul Deciziei nr. 252/23.02.2017 a Tribunalului Iaşi nu se reţine, 

aşa după cum greşit şi distorsionat susţine apelantul, o nerespectarea a reintegrării din 

perspectiva normei didactice. 

Faptul că statele de funcţii, conform legii, cuprind menţiuni referitoare la funcţie, 

locul de muncă si norma de muncă este un fapt necontestabil. Însă nu există o suprapunere 

între cele două noţiuni: poziţia pe statul de funcţii și norma didactică (a se vedea 

reglementarea normei universitare prin art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 1/2011), 

componenţa normei didactice derivând din funcţia reclamantului (conferenţiar universitar) 

şi nu din poziţia de pe statul centralizat de funcţii. Cât timp nu s-a constatat că reclamantul 

a fost înscris pe altă funcţie decât cea de conferenţiar universitar, nu se poate susţine sau 

deduce nici constatarea unei încălcări a obligaţiilor subscrisei referitoare la norma 

didactică. 

Singura neregulă care a fost identificată de instanţă pentru anul 2014-2015 a fost 

cea referitoare la poziţia de pe statul de funcţii (per a contrario, toate celelalte componente 

ale reintegrării constatându-se a fi conforme), chestiune la care s-a raportat ulterior inclusiv 

instanţa ce a pronunţat decizia nr. 236/2017. 

Mai mult, Curtea de Apel Iaşi a constatat, începând cu anul universitar 2015-2016. 

recuperarea poziţiei profesionale deţinute anterior concedierii, respectiv punerea în 

executare a sentinţei de reintegrare aşa cum solicită apelantul, situaţie de fapt constatată ca 

urmare a reanalizării chestiunii reintegrării din perspectiva motivelor cu care a fost 

învestită de reclamant, care se refereau inclusiv la a norma didactică. 

Aşadar autoritatea de lucru judecat a deciziei nr. 136/2017 a Curţii de Apel Iaşi 

acoperă, fără putinţă de tăgadă, inclusiv chestiunea normei didactice, fără a intra în 

contradicţie cu decizia nr. 252/2017 a Tribunalului Iaşi care, de altfel, nu a reţinut nicio 

neconformitate a reîncadrării din perspectiva normei didactice. 

Solicită instanţei să constate că nu este întemeiată nici semnificaţia pe care 

apelantul o atribuie Hotărârii Senatului nr. 8/12.04.2017, apreciind că abia prin acest act s-

a decis, prin vot, punerea în executare a sentinţei nr. 7769/22.06.2016, întrucât nu vizează 

obligaţia de reintegrare, aceasta fiind dispusă prin sentinţa nr. 2225/2014 a Judecătoriei 

Iaşi. 

Prin acest act administrativ s-a dispus exclusiv rectificarea statului de funcţii din 

anul 2014/2015, în vederea conformării cu considerentele sentinţei civile nr. 

7769/22.06.2016 (rămasă definitivă prin decizia nr. 252/23.02.1017) pronunţate în cadrul 

unei contestaţii la executare, prin care s-a reţinut că reintegrarea salariatului în anul 

2014/2015 presupunea înscrierea pe poziţia 1 din statul de funcţii. 
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Acest act analizează doar situaţia anului universitar 2014/2015 şi doar chestiunea 

poziţiei pe statul de funcţii. Or, instanţa care a pronunţat hotărârea atacată acum cu apel, 

era chemată să efectueze analiza faţă de momentul judecăţii, iar începând cu anul 

universitar 2015-2016 s-a constatat cu putere de lucru judecat că a operat corect şi integral 

reintegrarea reclamantului-apelant. 

Aşadar, orice încercare de interpretare a acestui document ca fiind unul ce 

dovedeşte nerespectarea anterioară a obligaţiei de reintegrare a reclamantului din 

perspectiva normei didactice, este lipsită de orice fundament. 

Din expunerea de motive rezultă că apelantul critică sentinţa pronunţată exclusiv 

prin raportare la asigurarea normei didactice, solicitând a se dispune în sarcina 

angajatorului obligaţia de constituire a normei didactice. 

Solicită instanţei de apel să constate că nu se poate da eficienţă juridică 

considerentelor deciziei nr. 252/23.02.2017 a Tribunalului Iaşi, câtă vreme aceasta are o 

aplicabilitate limitată la situaţia de fapt de la nivelul anului universitar 2014-2015, şi atât 

timp cât instanţa este chemată să judece litigiul prin raportare la situaţia de fapt de la 

momentul judecăţii, respectiv din 2017. 

Or, la momentul judecăţii, instanţa nu putea să pronunţe în mod legal şi temeinic 

soluţia solicitată de apelantă câtă vreme, la data promovării acţiunii, fiind deja în semestrul 

II al anului universitar 2014-2015, reclamantul nu mai avea alocate decât ore la programele 

de studii Medicină și Asistență Medicală Generală, deci nu și BFKT, adică porţiunea din 

norma criticată; în această privinţă a devenit incidenţă autoritatea de lucru judecat a 

considerentelor deciziei civile nr. 236/2017 pronunţate de Curtea de Apel Iaşi în dosarul 

nr. XXXX/99/2017, prin care s-a reţinut că reclamantul a beneficiat de recuperarea poziţiei 

profesionale deţinute anterior concedierii, fiind dovada punerii în executare a sentinţei de 

reintegrare, singura chestiune neconformă fiind poziţia pe statul de funcţii care a fost şi ea 

corectată în anul universitar 2015/2016; la data de 11.08.2016, reclamantul a întrunit 

condiţiile pentru pensionarea la limita de vârsta, împlinind 65 de ani, condiţii în care a 

intervenit încetarea de drept a contractului său de muncă, conform art. 56 alin. 1 lit. c și art. 

289 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, fiind emisă Decizia nr. 

16876/02.07.2016. Prin raportare la această situaţie de fapt au devenit incidente excepţia 

lipsei de interes şi a lipsei de obiect a acţiunii, cererea reclamantului fiind una imposibilă 

din punct de vedere legal (aspect recunoscut, de altfel, de reclamantă la punctul 2.7 din 

cererea de apel). 

Aşadar, prin prisma dispoziţiilor legale incidente şi a materialului probator 

administrat, solicită ca instanţa de apel să constate că se impune respingerea acţiunii 
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reclamantului atât ca urmare a admiterii excepţiilor invocate, cât şi ca urmare a caracterului 

neîntemeiat al acţiunii. 

În privinţa solicitării de obligare a universității la plata de despăgubiri până la data 

punerii în executare a sentinţei nr. 7769/2016 a Judecătoriei Iaşi, trebuie reţinut că o astfel 

de solicitare reprezintă o modificare a acţiunii, nepermisă în acest stadiu al judecăţii. 

Prin acţiunea introductivă, reclamantul-apelant a solicitat obligarea subscrisei la 

plata de despăgubiri reprezentând salariile indexate, majorate și reactualizate și celelalte 

drepturi cuvenite până la asigurarea normei didactice, invocând nerespectarea acestei 

componente a obligaţiei de reintegrare dispuse prin sentinţa nr. 2225/23.06.2014 a 

Judecătoriei Iaşi. 

Aşadar, câtă vreme reintegrarea nu a fost dispusă prin sentinţa nr. 7769/2016 a 

Judecătoriei Iaşi, solicitarea acordării de despăgubiri prin raportare la o altă sentinţă decât 

cea a cărei respectare se pretinde prin conţinutul acţiunii reprezintă o modificare a acţiunii 

permisă de art. 204 C.proc.civ. doar până la primul termen al judecății în primă instanţă. 

Pe de altă parte, sentinţa nr. 7769/2016 a Judecătoriei Iaşi a constatat doar existenţa 

unei neconformităţi in privinţa poziţiei pe statul de funcţii din anul 2014/2015 (aşadar nu în 

privinţa constituirii normei didactice pentru care se solicită despăgubiri prin prezenta 

acţiune!) şi nu a stabilit vreo obligaţie în sarcina universității, prin acesta soluţie fiind 

admisă în parte o contestaţie la executare formulată de universitate (!). 

În privinţa celui de al doilea capăt de cerere al acţiunii, se suprapune cererea 

formulată în prezenta cauză cu cererea formulată în cadrul dosarului nr. YYYY/99/2013, 

acest aspect fiind de natură a atrage, conform dispoziţiilor art. 430- 432 C.proc.civ., 

admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat, cu consecinţă respingerii acestui capăt de 

cerere ca fiind inadmisibil. 

Prin acţiunea ce a făcut obiectul dosarului YYYY/99/2013, reclamantul a solicitat 

obligarea universității la achitarea unei despăgubiri egale cu salariile indexate şi 

actualizate, începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la 

reintegrarea efectivă, instanţa soluţionând cererea şi obligând universitatea la acordarea de 

despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi actualizate până la reintegrare (sentinţa 

nr. 2225/23.06.2014). 

Prin prezenta cauză, acelaşi reclamant a solicitat obligarea universității la plata de 

despăgubiri reprezentând salariile indexate, majorate și reactualizate și celelalte drepturi 

cuvenite până la asigurarea normei didactice conform Fișei postului de conferenţiar 

universitar la Disciplina Ştiinţele Comportamentului, Departamentul Medicină Preventivă 
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şi Interdisciplinaritate, specialitatea Psihologie Medicală, psihoterapie, în cadrul Facultăţii 

de Medicină. 

Având în vedere că, în motivarea prezentei acţiuni, reclamantul a precizat că nu a 

beneficiat de o reintegrare efectivă în muncă, fapt pentru care solicită şi plata drepturilor 

salariale cuvenite până la îndeplinirea obligaţiei de stabilire a normei didactice în condiţiile 

contractului de muncă, apreciază că reiese cu claritate că, din perspectiva obiectului cererii, 

asigurarea normei didactice reprezintă o componentă a reintegrării efective, chestiune 

reafirmată şi prin motivele de apel formulate de acesta, constatându-se o suprapunere 

parţială a celor două cauze, impunându-se admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat. 

În subsidiar, solicită instanţei de apel să constate că, pentru motivele expuse în faţa 

instanţei de fond şi a prezentei întâmpinări, solicitarea privind aceste despăgubiri este 

neîntemeiată, întrucât nu există nicio încălcare a obligaţiei universității în privinţa 

reconstituirii normei didactice a reclamantului. 

În privinţa cheltuielilor de judecată, solicită instanţei să constate că cererea 

apelantului este, în primul rând, nemotivată. 

În condiţiile în care nu se expune niciun motiv corelat cu vreo dispoziţie legală de 

natură a indica vreo greşeală în privinţa soluţiei pronunţate de instanţa de fond, apreciem 

că nu se justifică modificarea hotărârii atacate. 

O astfel de solicitare este, în al doilea rând, neîntemeiată. Dispoziţiile art. 453 

C.proc.civ. prevăd obligarea părţii care a căzut în pretenţii la suportarea cheltuielilor de 

judecată ocazionate de judecarea litigiului. Or, câtă vreme acţiunea reclamantei a fost 

respinsă, admiterea cererii subscrisei privind cheltuielile de judecată este legală şi 

întemeiată. 

În privinţa cuantumului acestor cheltuieli (criticat ca fiind excesiv) solicită instanţei 

să constate că acesta este corespunzător activităţii desfăşurate şi invocă în acest sens în 

jurisprudenţa comunitară (CJCE, cauza Wouters şi alţii, hotărârea din 19 februarie 2012, 

C-303/99) precum şi dispozițiile art. 453 C.proc.civ.  

Nu în ultimul rând, apreciază că prin limitarea cuantumului cheltuielilor care au 

fost generate de litigiu şi care se impun a fi recuperate de către partea care a câştigat cauza, 

i s-ar produce un prejudiciu pârâtei, în mod total nejustificat și nelegal, în condiţiile în care 

litigiul a fost iniţiat de reclamant în lipsa unor temeiuri legale şi faptice, pârâta fiind 

obligată la efectuarea şi avansarea de cheltuieli pentru apărarea drepturilor sale legale, 

raportându-se la nivelul de onorarii aplicate în domeniul serviciilor de avocatură pentru 

aceste categorii de litigii. 
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Pentru toate aceste motive, solicită respingerea apelului formulat de reclamantul X 

ca fiind neîntemeiat în privinţa tuturor motivelor expuse de acesta în cuprinsul cererii de 

apel. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările 

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele:  

Prin cererea înregistrată sub nr. XXX/99/2016, reclamantul X a chemat-o în 

judecată pe pârâta universitatea, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunța, să fie 

obligată pârâta, în calitate de angajator: să îi asigure norma didactică la universitate și 

înscrierea sa la poziţia I în Statul de Funcţii și de Personal Didactic -, conform fişei 

postului didactic, obligarea la plata de despăgubiri reprezentând salariile indexate, 

majorate și reactualizate și celelalte drepturi cuvenite până la asigurarea normelor 

didactice conform fișei postului didactic de conferențiar universitar. 

Faţă de acest petit al acţiunii principale, din oficiu, s-a invocat excepţia autorităţii 

de lucru judecat în raport de prevederile art. 430 C.pr.civ. potrivit căruia hotărârea 

judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra 

unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de 

lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată. Autoritatea de lucru judecat priveşte 

dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a 

rezolvat o chestiune litigioasă. 

Conform art. 431 C.pr.civ. care reglementează excepţia autorităţii de lucru judecat, 

nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi 

cauze şi pentru acelaşi obiect, iar art. 432 C.pr.civ. stipulează: excepţia autorităţii de lucru 

judecat poate fi invocată de instanţă sau de părţi în orice stare a procesului, chiar înaintea 

instanţei de recurs. Ca efect al admiterii excepţiei, părţii i se poate crea în propria cale de 

atac o situaţie mai rea decât aceea din hotărârea atacată. 

Or, susținând obligația angajatorului de asigura norma didactică și înscrierea sa la 

poziţia I în Statul de Funcţii și de Personal Didactic, conform fişei postului didactic, pentru 

funcţia de conferenţiar universitar, reclamantul însuşi invocă nerespectarea de către pârâtă 

a obligaţiei instituite prin sentinţa civilă nr. 2225/2014 a Tribunalului Iaşi pronunţată în 

dosarul YYYY/99/2013 de Tribunalul Iaşi, definitivă prin decizia civila nr. 674/2014 a 

Curții de Apel Iaşi. Prin acest titlu jurisdicţional s-a dispus anularea deciziei civile nr. 

6561/03.04.2013 emisă de universitatea intimată şi înlocuirea sancţiunii desfacerii 

disciplinare a contractului de muncă încheiat de părţi cu sancțiunea reducerii salariului de 

bază cu 10% pe trei luni, obligându-se intimata să îl reintegreze pe contestator pe postul 

deţinut anterior desfacerii contractului de muncă. 
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Potrivit dispoziţiilor art. 80 C. muncii: „(1) În cazul în care concedierea a fost 

efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga 

angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate 

și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.(2) La solicitarea salariatului 

instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară 

emiterii actului de concediere.” 

În raport de conținutul reglementării, ceea ce se denumește în limbaj uzual 

„reintegrare” este, conform legii, „repunerea părților în situația anterioară”. În concret, 

instanța anulează actul juridic (concedierea) emis cu încălcarea dispozițiilor legale și, 

potrivit efectelor nulității, repune părțile în situația anterioară emiterii actului juridic 

respectiv. 

În consecință, reintegrarea înseamnă repunerea părților în situația anterioară, 

existența postului din care salariatul a fost concediat (implicit, reînființarea lui), reactivarea 

contractului individual de muncă și a tuturor drepturilor și obligațiilor părților prevăzute în 

contractul respectiv.  

Or, obligația de reintegrare include, ca parte consubstanțială, asigurarea reluării 

raporturilor de muncă în aceleaşi condiţii în care ar fi continuat în lipsa actului unilateral al 

angajatorului, act declarat ca nelegal printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 

Potrivit art. 24 din Carta Socială Europeană, ratificată de România prin Legea nr. 

74/1999, toți lucrătorii au dreptul la protecţie în caz de concediere.  

În vederea exercitării dreptul la protecţie în caz de concediere, părțile se angajează 

sa recunoască: a) dreptul lucrătorilor de a nu fi concediați fără un motiv întemeiat, legat de 

aptitudinea sau de conduita acestora ori de cerințele de funcționare a întreprinderii, a 

instituției sau a serviciului; b) dreptul lucrătorilor concediați fără motiv întemeiat la o 

indemnizație adecvata sau la o alta reparație corespunzătoare.  

În aplicarea acestor dispoziții, s-a reținut că „în timp ce articolul 24 nu se referă în 

mod explicit la „reintegrarea”, acesta prevede dreptul lucrătorilor la indemnizație adecvată 

sau la o altă reparație corespunzătoare. Comitetul consideră că „altă reparație 

corespunzătoare” ar trebui să includă „reintegrarea” ca unul dintre remediile disponibile la 

îndemâna instanțelor naționale (vezi Concluzii 2003, Bulgaria). Posibilitatea de acordarea 

a acestui remediu recunoaște importanța repunerii angajatului înapoi în relația de muncă, 

care să nu fie cu nimic mai nefavorabilă decât cea de care a beneficiat anterior. Dacă 

reintegrarea este adecvată într-un caz special, este o chestiune care ține de instanțele 

judecătorești naționale a decide. Comitetul reamintește că a statuat în mod constant că 

reintegrarea ar trebui să fie disponibilă ca un remediu în baza mai multor altor prevederi 
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ale Cartei astfel cum a fost interpretat de Comitet, de exemplu, în conformitate cu articolul 

8§2 și 27§3” (Comitetul European pentru Drepturi Sociale, Finnish Society of Social 

Rights v. Finland Complaint No. 106/2014, Decizia publicată în 31.01.2017). 

În consecință, măsura reintegrării are ca scop asigurarea remediului jurisdicțional 

deplin și eficient în vederea protecției salariatului și este aplicabil imperativ în toate 

situațiile, fără distincție. 

Or, solicitând asigurarea normei didactice şi înscrierea statutului de funcții pe 

poziția 1, reclamantul invocă tocmai aspecte ce țin de efectivitatea executării sentinței 

civile nr. 2225/2014 a Tribunalului Iaşi. 

Această statuare a fost, de altfel, deja realizată prin sentinţa civilă nr. 

7769/22.06.2016 (definitivă prin decizia nr. 252/23.02.2017 a Tribunalului Iași) prin care a 

fost admisă în parte contestația la executare formulată de contestatoarea universitatea în 

contradictoriu cu intimatul X, au fost anulate în parte actele de executare silită din cadrul 

dosarului de executare nr. XXX/2015 al BEJ BG și LN.G.C., în ceea ce priveşte 

recuperarea sumei de 5500 lei cheltuieli de judecată acordate prin sentinţa civilă nr. 

2225/2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi (3500 lei) şi sentinţa civilă nr. 99/2014 pronunţată 

de Tribunalul Iaşi (2000 lei).  

În ceea ce priveşte reintegrarea efectivă a reclamantului X s-a reținut că: „Intimatul 

a fost concediat în luna aprilie 2013, (…), la momentul concedierii acesta având funcţia de 

conferenţiar şi fiind înscris la poziţia 1 din statul de funcţii la Facultatea de Medicină, 

Departamentul Medicina Preventivă şi Interdisciplinaritate, Disciplina Ştiinţele 

Comportamentului …. În realizarea obligaţiei de reintegrare, intimatul a fost înscris la 

poziţia 6 din statul de funcţii pentru anul universitar 2014/2015,( …), fiind reactivat 

contractul în Revisal în luna iulie 2014. Contestatoarea a precizat că nu s-a putut realiza 

înscrierea intimatului la poziţia I motivat de faptul că statul de funcţii era deja întocmit iar 

potrivit art. 286 din Legea nr. 1/2011, statele de funcţii nu se pot modifica în timpul anului 

universitar. (...) 

Stabilind că statul de funcţii putea fi modificat fără încălcarea dispoziţiilor legale 

de către contestatoare în luna iulie 2014, când aceasta avea obligaţia de a reintegra 

intimatul de postul deţinut anterior concedierii, instanţa constată că înscrierea intimatului 

pe poziţia 6 din statul de funcţii pentru anul universitar 2014/2015, în loc de poziţia 1 

deţinută anterior concedierii, nu echivalează cu o reintegrare efectivă în sensul dispus de 

sentinţa civilă nr. 2225/2014 pronunţată de Tribunalul Iaşi, înregistrarea în Revisal 

nefiind suficientă, reţinând prin urmare caracterul neîntemeiat al contestaţiei la executare 

cu privire la acest aspect.” 
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De asemenea, prin decizia civilă nr. 252/2017 a Tribunalului Iaşi, pronunțată în 

dosar XXXX/245/2015 s-a reţinut: „Din acest principiu izvorăşte şi cel al repunerii în 

situaţia anterioară, ceea ce înseamnă că persoana în cauză trebuie sa-şi recupereze toate 

drepturile de care a fost deposedată prin decizia nelegala a angajatorului, respectiv 

statutul de salariat, funcţia, postul, locul de muncă, precum şi despăgubiri echivalente cu 

salariul datorat pe acea perioadă cât a fost împiedicat să-şi îndeplinească atribuţiile de 

serviciu.” 

Cu toate acestea, apelanta a dispus ca intimatul a fost înscris la poziţia 6 din statul 

de funcţii pentru anul universitar 2014/2015, fiind reactivat contractul în Revisal în luna 

iulie 2014. 

În cazul de faţă, instanța de apel constată că apelanta-intimată invocă argumente de 

ordin formal, cu privire la imposibilitatea de a modifica statele de funţii, menţionarea la 

poz. 6 din statul de funcţii a fost determinată de reorganizarea disciplinelor din cadrul 

departamentului şi că nu are importanţă materia, disciplina la care se predă, angajatorul 

fiind universitatea, iar componenta științifică este aceeași, includerea în norma sa a orelor 

de predare şi către studenţii BFKT nesemnificând că i s-a schimbat locul de muncă, 

angajatorul fiind acelaşi. Instanța de apel constată că nu se poate reţine nici un aspect care 

să exonereze apelanta-intimată de a efectua demersurile pentru respectarea obligaţiei 

stabilite prin titlul executoriu, deoarece s-ar goli de conţinut efectele sentinţei judecătoreşti, 

deoarece așa cum apelanta a avut autoritatea necesară să desființeze postul, tot astfel are și 

autoritatea să dispună reintegrarea pe postul respectiv, cu toate elementele referitoare la 

funcţia, locul şi norma de muncă, pentru punerea în aplicare a hotărârii judecătorești.” 

De asemenea, prin decizia civilă nr. 236/12.04.2017(definitivă) dată de Curtea de 

Apel Iaşi în dosarul nr. XXXX/99/2016 s-a reţinut că: „ulterior, în anul universitar 

2015/2016, contestatorul-apelant a fost înscris la poziția 1 în statul de funcții, ceea ce ar 

dovedi ,,recuperarea poziţiei profesionale deţinute anterior concedierii, fiind dovada 

punerii în executare a sentinţei de reintegrare”. 

Nu în ultimul rând, prin sentinţa civila nr. 4969/25.04.2018 pronunţată în dosar 

XXXXX/245/2017, definitivă, s-a reţinut „după aceasta hotărâre definitivă (n.n decizia 

civilă nr. 236/12.04.2017) nici această instanţa şi cu atât mai mult executorul judecătoresc 

nu mai poate stabili un alt moment în care sentinţa civila nr. 2225/2014 a Tribunalului Iaşi 

a fost pusă în executare, nici prin raportare la cele susţinute de intimat, conform căruia data 

de 12.04.2017, data Hotărârii nr. 8 a Senatului universității, este data punerii în executare a 

titlului executoriu, nici prin cele susţinute de contestatoare privind data de 11.08.2016 când 
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a intervenit încetarea de drept a contractului de muncă a intimatului ca urmare a 

pensionării pentru limită de vârstă, ca fiind data punerii în executare a titlului executoriu. 

De asemenea, prin acest ultim titlu jurisdicţional instanţa a anulat în parte 

executarea silită din cadrul dosarului de executare nr. 139/2015 al BEJ BG şi L.N.G.C. 

doar în ceea ce priveşte actele de executare efectuate strict privind recuperarea de către 

intimat a despăgubirilor reprezentând drepturi salariale ce i se cuvin în temeiul sentinței 

civile 2225/2014 pronunțată de Tribunalul Iaşi în dosar YYYY/99/2013 ulterior emiterii 

statului de funcţii aferent anului universitar 2015/2016. 

În raport de totalitatea titlurilor jurisdicţionale deja pronunţate, se reţine că efectul 

negativ al principiului autorităţii de lucru judecat împiedică rediscutarea aceluiaşi drept, fie 

în mod direct, prin intermediul unei alte acţiuni judiciare între aceleaşi părţi şi având 

acelaşi obiect şi cauza juridică, fie în mod indirect, în cadrul unui alt litigiu, derivând din 

cel dintâi. Or, în condițiile în care multiplele titluri jurisdicționale anterioare au calificat, în 

mod definitiv, obligația de asigurare a normei didactice și înscriere în statul de funcții ca 

subsumate obligației de reintegrare, rămân lipsite de relevanța apărările apelantului 

referitoare la motivele punctuale ce au condus la introducerea prezentei acțiuni. 

Componentă a obligației de reintegrare, obligația solicitată în prezenta cauza, nu mai poate 

face obiectul unei noi proceduri jurisdicționale, instanța de dreptul muncii nemaiputând 

obliga angajatorul la ceea ce deja a statuat în mod definitiv. Principiul puterii de lucru 

judecat corespunde necesităţii de stabilitate juridică şi ordine socială, fiind interzisă 

readucerea în faţa instanţelor a chestiunii litigioase deja rezolvate şi nu aduce atingere 

dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la 

justiţie nu este unul absolut, el poate cunoaşte limitări, decurgând din aplicarea altor 

principii. În acest sens, Curtea a reamintit „că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 

6 § 1 din Convenție, trebuie interpretat în lumina preambulului Convenției, care enunță 

preeminența dreptului ca element de patrimoniu comun al statelor contractante. Unul dintre 

elementele fundamentale ale preeminenței dreptului este principiul securității raporturilor 

juridice, care presupune, printre altele, ca o decizie definitivă pronunțată de către o 

instanță nu trebuie repusă în discuție [a se vedea Brumărescu împotriva României (MC), 

nr. 28.342/95, pct. 61, CEDO 1999-VII].” 

În acest sens, prezenta hotărâre nu poate nesocoti hotărârile judecătoreşti definitive, 

al căror conţinut este protejat prin efectul negativ al autorităţii de lucru judecat, iar soluția 

dată trebuie să asigure pertinenţa şi coerenţa statuărilor jurisdicţionale, ţinând cont de toate 

hotărârile pronunțate. 
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În raport de cel de-al doilea petit, vizând obligarea fostului angajator la plata de 

despăgubiri reprezentând salariile indexate, majorate și reactualizate și celelalte drepturi 

cuvenite până la asigurarea normelor didactice conform fișei postului didactic, intervine, 

de asemenea, autoritatea de lucru judecat, derivând din sentința civila nr. 2225/2014 a 

Tribunalului Iaşi și toate titlurile jurisdicționale anterior invocate, pronunțate în procedura 

executării silite. 

Față de solicitarea instanței de a preciza izvorul faptic și juridic al acestor 

despăgubiri, apelantul a arătat expres că ele derivă din încălcarea obligației referitoare la 

reintegrarea efectivă, potrivit sentinţei civile nr. 2225/2014 a Tribunalului Iaşi. 

Or, aceste sume au făcut obiectul determinării și cercetării judecătorești în 

contestațiile vizând dosarului de executare nr. 139/2015 al BEJ și nu mai pot face obiectul 

unei judecăți, fără încălcarea prevederilor art. 430 și 431 C.pr.civ. 

Pentru aceste motive, Curtea admite excepția autorității de lucru judecat și 

respinge, integral, acțiunea în temeiul acestei excepții peremptorii.  

În privinţa solicitării de obligare a angajatorului la plata de despăgubiri până la data 

punerii în executare a sentinţei nr. 7769/2016 a Judecătoriei Iaşi, cerere formulată prin 

apel, aceasta reprezintă în sensul art. 478 alin. 3 C.pr.civ. o pretenţie nouă, inadmisibilă în 

devoluţiunea operată prin calea de atac.  

În ceea ce privește criticile legate de cuantumul cheltuielilor de judecată acordate în 

apelul formulat de apelantul X, acestea sunt nefondate. Astfel, onorariu perceput pentru 

judecata în primă instanță, pentru pârâta universitatea, în cuantum de 2000 lei, satisface 

criteriile de proporționalitate stabilite de prevederile art. 451 alin. 2 C.pr.civ. referitoare la 

valoarea și complexitatea cauzei – în raport de miza litigiului, ansamblul situației litigioase 

-, activitatea desfășurata de avocat – consultația juridică, întocmirea întâmpinării, 

susţinerea cauzei în faţa primei instanţe.  

În ceea ce privește apelul incident, cercetarea excepțiilor lipsei de interes și a lipsei 

de obiect apare ca lipsite de eficacitate jurisdicțională în condițiile admiterii excepției 

autorității de lucru judecat. Potrivit art. 248 C.pr.civ. (1)și (2) instanţa se pronunţă mai întâi 

asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau 

în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. În cazul în care 

s-au invocat simultan mai multe excepţii, instanţa va determina ordinea de soluţionare în 

funcţie de efectele pe care acestea le produc. Chiar dacă toate sunt excepții de fond, 

absolute cu efect peremptoriu, excepția autorității de lucru judecat este menită, în primul 

rând să ocrotească un principiu fundamental, non bis in idem, interesând administrarea 

justiției și depășind cadrul unei alte excepții de fond care ar face inutilă cercetarea 
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temeiniciei și orice tentativă de contrazice cele stabilite printr-o hotărâre judecătorească 

urmând a fi sancționată prioritar. 

Față de art. 453 C.pr.civ., Curtea a obligat apelantul la plata 2500 lei în favoarea 

universității intimate, cheltuieli în apel. 

 


