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1. Actualizare pensie militară conform art. 60 alin. (1) Legea nr. 223/2015, 

prin aplicarea dispozițiilor alin. 7 al art. II din Legea nr. 152/27.06.2017, introduse 

prin OUG nr. 56 din 4 august 2017, dispoziții care stabilesc algoritmul de calcul al 

majorărilor acordate de legiuitor 

Intrarea în vigoare a Legii nr. 152/27.06.2017, publicată în Monitorul Oficial 

Nr. 487 din 27 iunie 2017, s-a produs la data de 30.06.2017, conform art. 12 (1) din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative. Pe parcursul derulării acestui act normativ a intervenit completarea sa, 

respectiv a art. II din Legea nr. 152/27.06.2017, prin introducerea unei dispoziții noi 

(alin. 7) ce cuprinde o soluție legislativă și o ipoteză suplimentară celei existente la 

30.06.2017. Dispozițiile completatoare ale OUG nr. 56 din 4 august 2017 se 

încorporează, de la data intrării lor în vigoare, respectiv 7 august 2017, potrivit art. 

12 (2) din Legea nr. 24/2000, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Cu alte 

cuvinte, la aplicarea dispozițiilor normative ale Legii nr. 152/2017 trebuie să se aibă 

în vedere succesiunea în timp a evenimentelor legislative care au intervenit în 

perioada de acțiune a actului normativ, conform art. 62 din Legea nr. 24/2000. Astfel, 

alin. 7 al art. II din Legea nr. 152/2017, introdus prin OUG nr. 56 din 4 august 2017 

își produce efectele de la momentul intrării în vigoare a actului normativ prin care s-a 

produs completarea, respectiv la data de 7 august 2017. 

Temei de drept: art. 60 alin. (1) Legea 223/2015, alin. 7 al art. II din Legea 152/2017, 

art. 12 (1) din Legea 24/2000 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

386/18 iunie 2019 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la 15.11.2018, 

contestatorul X. a solicitat instanţei recalcularea pensiei militare, anularea Deciziei de 

actualizare nr 52087/3 din 03.01.2018 emisă de CPS a M.Ap.N. ca netemeinică şi 

nelegală, precum şi obligarea intimatei la emiterea unei alte Decizii de actualizare, cu 

respectarea drepturilor legale, prin aplicarea Legii nr. 152/2017, OUG nr. 56/2017, a 

Legii nr. 207/2017, a Legii nr. 223/2015 (art. 60 alin. 1) şi M 25/2016 (Anexa 2) a 

Ministrului Apărării Naţionale, obligarea intimatei, ca la actualizarea pensiei să 

folosească, în baza M 25/2016 (Anexa 2), aceeaşi modalitate de calcul făcută după 

Legea nr. 138/1999 la recalcularea pensiei, schimbând valoarea soldei de funcţie din 

829 lei în 1.667 lei şi a tuturor elementelor ce derivă din aceasta modificare şi 

obligarea CPS a MApN să achite restanţele de la data de 30.06 2017, până la zi. 

Prin sentința civilă nr. 68/23.01.2019 Tribunalul Vaslui a respins contestaţia 

formulată de contestatorul X., în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii Sectorială a 

M.Ap.N. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține în esență, că decizia 

de actualizare a drepturilor de pensie ale contestatorului X. a fost emisă la data de 

03.01.2018, în temeiul dispoziţiilor art. 60 din Legea nr. 223/2015, dispoziții pe care le 

citează, stabilindu-se începând cu data de 30.06.2017 o pensie în cuantum de 3270 lei. 
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În vederea aplicării acestor dispoziţii legale, intimata Casa de Pensii Sectorială 

a M.Ap.N. a avut în vedere dispoziţiile Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare, contestatorul beneficiind de o actualizare în raport de 

solda în funcţie a cadrelor militare majorată cu 15%. 

Deoarece pensia contestatorului actualizată la data de 30.06.2017, în temeiul 

art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, era mai mare decât pensia rezultată în urma 

actualizării în conformitate cu dispoziţiile art. 60, alin. (1) din acelaşi act normativ, s-

au aplicat dispoziţiile cele mai favorabile, contestatorul beneficiind de pensia indexată 

în cuantum de 3.270 lei. 

Prin urmare, prin aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data de 30.06.2017, 

contestatorului i s-a stabilit o pensie militară în cuantum de 3.270 lei.  

Între data actualizării pensiei contestatorului, 30.06.2017 şi data de 15.09.2017 

nu au mai avut loc majorări ale soldei de grad/funcţie. 

Începând cu data de 15.09.2017, au intrat în vigoare dispoziţiile OG 59/2017 

privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de 

serviciu, care au modificat dispoziţiile referitoare la actualizarea pensiilor militare de 

stat. Raportat acestei modificări, se constată că, începând cu data de 15.09.2017, 

actualizarea pensiilor militare de stat se va face doar în raport cu rata medie anuală a 

inflaţiei. 

Dispoziţiile legale invocate de către contestator nu sunt incidente, deoarece 

acesta are în vedere textul de lege în forma în vigoare până la data de 15.09.2017, text 

ce a fost modificat prin OG nr. 59/2017. 

Aşadar, chiar dacă prin OUG nr. 56/2017, aprobată prin  Legea nr. 207/2017, a 

fost majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului civil din 

instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, iar aceste majorări 

s-au aplicat  la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al 

cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta, actualizarea pensie militare de stat a 

contestatorului nu se mai realizează în funcţie de majorările soldei/funcţiei de grad 

întrucât dispoziţiile legii speciale, Legea nr. 223/2015, au fost modificate începând cu 

data de 15.09.2017. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul X., pe care o consideră 

neîntemeiată şi nelegală, solicitând admiterea apelului, anularea sentinţei, obligarea 
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CPS a M.Ap.N. la actualizarea corectă a pensiei, ţinându-se cont de actele normative 

în vigoare la data de 30.06.2017, respectiv Legea nr. 223/2015 art. 60, alin. 1; Legea 

nr. 152/2017 art. II, alin. (3), lit. (b); OUG nr. 56/2017 art. unic, alin. 7; M 25/2016 al 

Ministrului Apărării Naţionale; Legea nr. 207/2017 de aprobare a OUG nr. 56/2017, 

precum şi la achitarea diferenţelor de pensie cuvenite de la data de 30.06.2017, la zi. 

Solicită să fie avute în vedere și dispozițiile Legii nr. 138/1999 care, deși este 

abrogată, poate fi valorificată sub aspectul construcţiei salariale a bazei de calcul a 

pensiei, care păstrează elementele şi modalitatea de calcul ce se regăsesc și în Legea 

nr. 223/2015: solda de funcţie, grad, gradaţii, comanda, dispozitiv, alte drepturi. 

În principal, apelantul prezintă succint situația de fapt. 

În al doilea rând apelantul susținând că raționamentul instanței de fond este 

greșit, arată că prin aplicarea prevederilor Legii nr. 152/2017, ale OUG nr. 56/2017, 

ale Legii nr. 207/2017 şi ale Legii nr. 138/1999, la actualizarea pensiei trebuie să se 

pornească de la solda de funcţie de 1667 lei şi nu de la 731 lei, cum greşit s-a făcut în 

decizia de actualizare, rezultând un cuantum al pensiei de 3040 lei şi nu de 5041 lei, 

cât ar fi fost corect.  

Art. II al Legii nr. 152/2017 după modificările şi completările aduse de OUG 

nr. 56/2017 aprobată prin Legea nr. 207/2017, dispoziții pe care apelantul le citează, 

trebuie aplicat de CPS a M.Ap.N. în actualizarea pensiilor militare în plată la 

30.06.2017. 

Motivează apelantul că, potrivit modificărilor legislative, majorarea se aplică la 

salariul de bază/soldă de funcţie/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei 

cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, şi se adaugă la acesta/aceasta.” (1450 lei +15% = 1667 lei). 

În drept, îşi întemeiază prezentul apel pe baza dispoziţiilor art. 282 - 298 din 

Codul de procedură civilă. 

Intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a depus 

întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca fiind nefondat din următoarele 

motive: 

Intimata susține că la data de 30.06.2017 nu puteau să fie în vigoare și ca atare 

nu puteau să fie aplicate nefiind producătoare de efecte acte normative care au intrat în 

vigoare ulterior acestei date: la 07.08.2017 (O.U.G. nr. 56/2017 - după 38 de zile de la 

data de 30.06.2017), respectiv la 04.11.2017 (Legea nr. 207/2017 - după 127 de zile de 

la data de 30.06.2017). 
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Intimata mai susține, în apărare, că începând cu data 30.06.2017, cuantumul 

brut al soldelor de funcţie ale cadrelor militare în activitate şi soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti s-a majorat cu 15%, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 

pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016, privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare. Decizia de actualizare nr. 91497/3 din 03.01.2018 a fost emisă 

în temeiul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, privind pensiile 

militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, în forma în vigoare până la 

data 15.09.2017, potrivit cărora cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori 

de câte ori se majorează solda de grad şi/sau solda de funcţie ale militarilor în 

activitate, în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. 

În acest context, arată că drepturile de pensie astfel actualizate au fost stabile 

începând cu data de 30.06.2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 și că prin 

decizia de actualizare nr. 91497/3 din 03.01.2018 a fost stabilit un cuantum al pensiei 

actualizate de 3040 lei, mai mic decât cel de 3155 lei, aflat în plata în luna iulie 2017. 

Însă reclamantul a beneficiat de dispoziţiile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, în 

forma în vigoare la data de 30.06.2017, potrivit cărora în anul în care pot fi aplicate 

atât prevederile art. 59, cât şi cele ale alin. (1), se aplică dispoziţiile cele mai 

favorabile. 

Deoarece pensia reclamantului indexată în anul 2017 în temeiul art. 59, alin. 

(1) din Legea nr. 223/2015, era mai mare decât pensia rezultată în urma actualizării în 

conformitate cu dispoziţiile art. 60 alin. (1) din acelaşi act normativ, s-au aplicat 

dispoziţiile cele mai favorabile, reclamantul beneficiind de pensia indexată, în 

cuantum de 3155 lei. 

Intimata arată că dispoziţiile Legii nr. 223/2015 referitoare la actualizarea 

pensiilor militare de stat au fost modificate începând cu data 15.09.2017, citând 

dispozițiile art. 59 din Legea nr. 223/2015, aşa cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 

59/2017. Deci, începând cu data de 15.09.2017, nu mai poate vorbi despre o 

actualizare a cuantumului pensiei militare de stat, aşa cum era prevăzută iniţial în 

Legea nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, la art. 60 alin. (1). 

Prin O.U.G. nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 

pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare, invocată de reclamant, a fost completat art. II din Legea nr. 
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152/2017, stabilind, prin articol unic, că la art. II din Legea nr. 152/2017, după alin. 

(4), se introduc trei noi alineate. 

Astfel, alin. (7) prevedea: „Majorările acordate personalului din cadrul 

instituţiilor publice din sistemul de apărare (...) se aplică la salariul de bază/solda de 

bază/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic 

decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la 

acesta/aceasta”. 

Aceste prevederi, deşi s-au produs înainte de 15.09.2017, nu pot fi aplicate 

militarilor din armată, întrucât fac trimitere la solda de bază, în timp ce Legea nr. 

223/2015 face referire la solda de funcţie şi/sau solda de grad. 

Or, solda de bază, aşa cum este definită de legea salarizării, şi solda de funcţie 

sunt noţiuni distincte, care nu pot şi nu trebuie să fie confundate. 

Prin Legea nr. 207/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2017 privind 

completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, 

intrată în vigoare la 04.11.2017, a fost modificat alin. (7) al art. II din Legea nr. 

152/2017, fiind înlocuită sintagma soldă de bază cu cea de soldă de funcţie. 

Însă, această modificare nu poate avea ca efect actualizarea cuantumului 

pensiilor militare de stat, deoarece a avut loc după data de 15.09.2017, când, aşa cum a 

arătat, dispoziţiile legale referitoare la actualizare au fost modificate în sensul că 

actualizarea pensiilor militare de stat se poate face numai în raport cu rata medie 

anuală a inflaţiei. 

Această modificare, operată prin Legea nr. 207/2017, nu poate fi considerată o 

normă de interpretare a expresiilor folosite în O.U.G. nr. 56/2017, întrucât, aşa cum s-

a arătat, sintagma solda de bază are o definiţie clară în legea salarizării şi nu necesită, 

în niciun caz, o normă de interpretare. Înlocuirea sintagmei respective este o 

modificare şi nu o interpretare a normei anterioare, situaţie în care s-ar fi aplicat de la 

data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă. 

Mai mult decât atât, criticile apelantului/reclamant referitoare la modul de 

actualizare a pensiei militare de stat prin decizia de actualizare nr. 91497/3 din 

03.01.2018, nu pot fi primite şi pentru faptul că atât O.U.G. nr 56/2017 privind 

completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 99/2016 

privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, intrată în vigoare la 



7 

 

data de 07.08.2017, cât şi Legea nr. 207/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2017 

privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G. nr. 

99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, intrată în vigoare la 

data de 04.11.2017, nu pot produce efecte retroactiv, deci nici în ceea ce priveşte 

decizia de actualizare contestată, prin care au fost stabilite drepturi de pensie începând 

cu data de 30.06.2017. 

În considerarea argumentelor în precedent indicate, dispoziţiile actelor 

normative indicate de către apelantul/reclamant nu sunt şi nici nu pot fi incidente 

cauzei, fiind vorba de textul de lege în vigoare până la data de 15.09.2017, text care a 

fost modificat prin O.U.G. nr. 59/2017, fiind astfel modificate dispoziţiile legii 

speciale, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. 

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

prisma dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de 

contestatorul X. este nefondat. 

Obiectul controlului judecătoresc îl constituie Decizia nr. 52087/3/03.01.2018 

emisă de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale, decizie prin care 

pensia apelantului-contestator a fost actualizată în baza art. 60 din Legea nr. 223/2015 

privind pensiile militare de stat, în forma în vigoare la data de 15.09.2017, raportat la 

art. II alin.(3) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele 

măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Conform art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (în 

forma în vigoare până la data de 15.09.2017) „Cuantumul pensiilor militare de stat se 

actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator 

definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi 

comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un 

cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.” 

Prin art. 12 alin. 2 din OUG nr. 99/15.12.2016, aprobată prin Legea nr. 

152/2017 s-a stabilit că „În anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 

privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se 

majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) din actul normativ menţionat.” 

Potrivit art. 60 din Legea nr. 223/2015: ,,(1) Cuantumul pensiilor militare de 

stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului 

profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi 

funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în 
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funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel: (…) (2) Abrogat. 

(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât şi cele ale alin. (1), se 

aplică dispoziţiile cele mai favorabile.” 

Majorarea soldei de funcție a cadrelor militare în activitate a fost stabilită de 

legiuitor prin art. II alin. 3 lit. b din Legea nr. 152/27.06.2017 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016. Dispozițiile legale anterior indicate 

prevăd că, de la data intrării în vigoare a legii (30.06.2017) cuantumul brut al 

soldelor de funcţie ale cadrelor militare în activitate şi soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti se majorează cu 15%.  

Curtea constată că, în cursul anului 2017, a avut loc atât o actualizare a pensiei 

ca urmare a majorării cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) Legea 223/2015 coroborat cu 

art. 12 alin. 2 din OUG nr. 99/15.12.2016, dar și o actualizare a pensiei ca urmare a 

majorării soldei de funcție a cadrelor militare în activitate cu 15%, potrivit art. 60 alin. 

(1) Legea nr. 223/2015 coroborat cu art. II alin. 3 lit. b din Legea nr. 152/27.06.2017 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016. 

Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale a procedat la 

actualizarea pensiei contestatorului X., inițial prin aplicarea majorării de 5,25%, 

potrivit art. 59 alin.(1) Legea nr. 223/2015 coroborat cu art. 12 alin. 2 din OUG nr. 

99/15.12.2016, începând cu data de 01.01.2017, iar apoi a procedat la actualizare prin 

raportare la majorarea cuantumului brut al soldei de funcție ale cadrelor militare în 

activitate. Constatând că pensia actualizată în baza art. 60 alin. (1) Legea nr. 223/2015 

este mai mică decât cea în plată actualizată în baza art. 59 alin.(1) al aceluiași act 

normativ, prin decizia în discuție, casa de pensii a făcut aplicarea dispozițiilor art. 12 

alin. 2 din OUG nr. 99/2016, în sensul păstrării în plată a cuantumului mai avantajos. 

Problema litigioasă o constituie aplicarea, la actualizarea pensiei conform art. 

60 alin. (1) Legea nr. 223/2015, a dispozițiilor alin. 7 al art. II din Legea nr. 

152/27.06.2017, introduse prin OUG nr. 56 din 4 august 2017, publicată în Monitorul 

Oficial Nr. 647 din 7 august 2017, dispoziții care stabilesc algoritmul de calcul al 

majorărilor acordate de legiuitor. Aceste dispoziții au fost reluate și prin Legea nr. 

207/din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 863 din 1 noiembrie 

2017. 
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În aceste circumstanțe, Curtea constată că intrarea în vigoare a Legii nr. 

152/27.06.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017 s-a produs la 

data de 30.06.2017, conform art. 12 (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Pe parcursul derulării acestui 

act normativ a intervenit completarea sa, respectiv a art. II din Legea nr. 

152/27.06.2017, prin introducerea unei dispoziții noi (alin. 7) ce cuprinde o soluție 

legislativă și o ipoteză suplimentară celei existente la 30.06.2017. 

În ceea ce privește efectele dispozițiilor completatoare ale OUG nr. 56 din 4 

august 2017, trebuie precizat că acestea se încorporează, de la data intrării lor în 

vigoare, respectiv 7 august 2017, potrivit art. 12 (2) din  Legea nr. 24/2000, în actul de 

bază, identificându-se cu acesta. Cu alte cuvinte, la aplicarea dispozițiilor normative 

ale Legii nr. 152/2017 trebuie să se aibă în vedere succesiunea în timp a evenimentelor 

legislative care au intervenit în perioada de acțiune a actului normativ, conform art. 62 

din Legea nr. 24/2000. Astfel, alin. 7 al art. II din Legea nr. 152/2017, introdus prin 

OUG nr. 56 din 4 august 2017, își produce efectele de la momentul intrării în vigoare a 

actului normativ prin care s-a produs completarea, respectiv la data de 7 august 2017. 

În acest context, actualizarea pensiei contestatorului produsă la data de 

30.06.2017 nu putea avea în vedere ipoteza suplimentară introdusă de legiuitor la data 

de 07.08.2019. Așadar, decizia nr. 52087/3/03.01.2018 suspusă controlului 

jurisdicțional se vădește a fi legală și temeinică, așa cum a reținut în mod judicios și 

Tribunalul Vaslui. 

Pentru considerentele în cele de mai sus expuse, Curtea găsind nefondate 

criticile apelantului, respinge apelul în temeiul art. 480 C.proc.civ. și păstrează ca 

legală și temeinică sentința apelată. 

 

2. Stabilirea și plata efectivă a drepturilor salariale, potrivit Legii nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 

data de 1 ianuarie 2018 

După intrarea în vigoare a Legii nr. 153/2017, stabilirea și respectiv plata 

efectivă a drepturilor salariale, se realizează potrivit dispozițiilor art. 38, care 

reglementează aplicarea în timp a acestei legi.  

Dispozițiile art. 38 din Legea nr. 153/2017, după ce stabilesc, la alin. 1, că 

aceasta se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017, prevăd în continuare, în 

alin. 2-4, regulile în funcție de care se va face aplicarea etapizată a legii. 

Dispozițiile din anexele la lege au incidență doar în etapa determinării 

salariului de bază, potrivit art. 38 alin. 4, respectiv în perioada 2019-2022 când, ar 

trebui să se acorde anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor 

de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din 
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diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de 

încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018, 

nivelul din decembrie 2018 urmând a fi cel determinat potrivit art. 38 alin. 3, prin 

majorarea cu 25 % față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.  

Până în 2019, salarizarea s-a raportat la cea în plată în iunie 2017 ce a fost 

menținută și după 01.07.2017, până la 31.12.2017, după care s-a acordat o majorare 

cu 25 % față de nivelul din decembrie 2017, începând cu ianuarie 2018.  

Temei de drept: Legea nr. 153/2017, art. 38 alin. 3 lit. a, art. 38 alin. 4 

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

397/20 iunie 2019 

Prin sentinţa civilă nr. 319/25.02.2019, Tribunalul Iaşi a admis contestaţia 

formulată de contestatorii X. şi Y. în contradictoriu cu intimatul Institutul de 

psihiatrie, obligând intimatul să stabilească şi să achite reclamanţilor X. si Y., salariul 

de bază aferent funcţiei de consilier juridic I A în conformitate cu anexa nr. VII din 

Legea nr. 153/2017, începând cu data de 01.01.2018. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarea situaţie de 

fapt: 

Prin actele adiţionale la contractele individuale de muncă nr. 19938/29.12.2017 

(Y.) și 19917/29.12.2017 (X.), salariul reclamanților, ambii având funcția de funcţia 

de consilier juridic I A (S), a fost stabilit cu începere de la data de 01.01.2018, prin 

aplicarea prevederilor din Anexa VIII a Legii 153 din 2017, astfel cum recunoaște 

pârâta prin întâmpinarea depusă în cauză, în aplicarea celor transmise prin circulara nr. 

52882/25.09.2017 de la Ministerul Sănătăţii.  

În prezenta cauză, reclamanții X. și Y. solicită obligarea intimatului la 

stabilirea și plata salariului de baza pentru funcţia de consilier juridic IA (S) în 

conformitate cu Anexa nr. VII din Legea nr. 153/2017. 

Instanța reține că salarizarea personalului intimatului Institutul de psihiatrie se 

face, începând cu data de 01.01.2018 în conformitate cu prevederile din Legea nr. 

153/2017. Litigiul din prezenta cauză a fost generat de faptul că intimatul a stabilit 

salarizarea reclamanților prin raportare la prevederile Anexei nr. VIII a Legii 153 din 

2017 și nu la cele ale Anexei nr. VII din aceeași lege, așa cum solicită reclamanții.  

Instanța ia act de faptul că prin circulara nr. 52882/25.09.2017 de la Ministerul 

Sănătăţii s-a transmis intimatului modul de stabilire a salariilor. Cu privire la 

personalul TESA (Tehnic, Economic și Socio-Administrativ) se arată că: „Pentru 

funcția de conducere șef serviciu, personal TESA, nivelul prevăzut pentru anul 2022 se 

regăsește în Anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017.” și „Pentru funcția de 

conducere șef serviciu, personal TESA, nivelul prevăzut pentru anul 2022 se regăsește 
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în Anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017.” – paragrafele 7 și 8, adică o salarizare 

stabilită concomitent potrivit prevederilor Anexelor VI și II din legea nr. 153/2017. 

Instanța reține că în Legea nr. 153/2017 nici nu există categoria „personal 

TESA”, acolo salarizarea fiind dispusă pe funcții și categorii de funcții și nu 

compartimente. De altfel, în actele adiționale ale reclamanților, aplicabile de la data de 

0.01.2018, nu este indicat conform căror anexe din legea nr. 153/2017 a fost stabilită 

salarizarea reclamanților.  

Instanța reține că ambii reclamanți au funcția de funcţia de consilier juridic I A 

(S), dar nu sunt funcționari publici, fiind angajați pe bază de contract individual de 

muncă. Pe cale de consecință, în raport de specificul angajatorului, acestora nu li se 

aplică prevederile de la Anexa Nr. VIII, Familia ocupaţională de funcţii bugetare 

„Administraţie” și nici de la Anexa Nr. II, Familia ocupaţională de funcţii bugetare 

„Sănătate şi asistenţă socială”*), acolo unde nici nu există funcția de consilier juridic.  

Potrivit art. 190 de la Cap. IV Finanţarea spitalelor din Legea nr. 93/2006, 

republicată spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii 

şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor 

publice provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate 

pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii. 

Prin art. 1 din HG Nr. 1.058/26 noiembrie 2014 privind înfiinţarea Institutului 

de psihiatrie prin reorganizarea Spitalului clinic de psihiatrie, a fost înființat Institutul 

de psihiatrie, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea spitalului clinic de psihiatrie, unitate sanitară 

cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, care se 

desfiinţează. 

Raportat la reglementările mai sus citate, instanța reține că spitalul intimat este 

o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, motiv pentru care instanța ia 

act de faptul că cele dispuse prin Anexa Nr. VII, Reglementări specifice personalului 

din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în 

subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte 

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în 

coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului 

din Legea nr. 153/2017 sunt aplicabile spitalului intimat, cu referire la personalul fără 

specialitate medicală, cum sunt reclamanții.  

Pe cale de consecință, instanța reține că salarizarea reclamanților a fost stabilită 

în mod eronat prin raportare la prevederile Anexelor II sau VIII ale Legii nr. 153/2017, 
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deoarece potrivit specificului unității intimate angajatoare și al funcției lor, salarizarea 

ar fi trebuit să le fie stabilită prin raportare la prevederile de la Anexa nr. VII din 

Legea nr. 153/2017, motiv pentru care se admite contestaţia formulată de contestatorii 

X. şi Y. în contradictoriu cu intimatul Institutul de psihiatrie și este obligat intimatul să 

stabilească şi să achite reclamanţilor X. şi Y., salariul de bază aferent funcţiei de 

consilier juridic I A în conformitate cu Anexa nr. VII din Legea nr. 153/2017, 

începând cu data de 01.01.2018. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Institutul de psihiatrie, sentinţă pe 

care o consideră netemeinică şi nelegală.  

În fapt, reclamanţii au solicitat Tribunalului Iaşi stabilirea şi plata salariului de 

bază pentru funcţia de consilier juridic I A(S) în conformitate cu Anexa nr. VII din 

Legea nr. 153/2017, având ca motivaţie împrejurarea că stabilirea salariilor în 

conformitate cu dispoziţiile Legii 153/207 s-a făcut în mod greşit ţinând cont de 

Anexa VIII, corect fiind să se fi ţinut cont de Anexa VII a Legii nr. 153/2017, 

respectiv salarii specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 

integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea 

guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele 

aflate sub controlul Parlamentului. 

Cum Institutul de psihiatrie este în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii 

şi este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, ordonatorul principal de 

credite a indicat în mod corect modalitatea de stabilire a salariilor, respectiv Anexa 

VIII, aşa cum o arată şi adresa nr. 52882/25.09.2017 a Ministerului Sănătăţii. 

Deşi a fost depusă la dosarul cauzei adresa nr. 52882/25.09.2017 a Ministerului 

Sănătăţii, Tribunalului Iaşi nu a valorificat-o în mod corespunzător. 

În consecinţă, solicită instanţei să dispună admiterea apelului astfel cum a fost 

formulat şi, pe cale de consecinţă, să se dispună respingerea acţiunii. 

Intimaţii X. şi Y. au depus întâmpinare prin care solicită respingerea apelului, 

ca nefondat, şi menţinerea sentinţei instanţei de fond, pentru următoarele considerente: 

Tribunalul Iaşi a constatat corect că Institutul de psihiatrie este instituţie 

publică finanţată integral din venituri proprii, motiv pentru care a luat act că cele 

dispuse prin Anexa nr. VII din Legea nr. 153/2017, cu referire la personalul fără 

specialitate medicală, sunt aplicabile apelantului, şi în consecinţă, a reţinut că 

salarizarea lor a fost stabilită în mod eronat prin raportare la Anexele II şi VIII ale 

Legii nr. 153/2017, deoarece, potrivit specificului unităţii şi al funcţiei lor, salarizarea 
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ar fi trebuit să le fie stabilită prin raportare la prevederile din Anexa nr. VII din Legea 

nr. 153/2017. 

Arată faptul că ei au încheiat contracte individuale de muncă cu Institutul de 

psihiatrie, şi nu cu Ministerul Sănătăţii, motiv pentru care ministerul nu putea să 

decidă împotriva prevederilor legale, chiar şi în calitate de ordonator principal de 

credite. 

Solicită să se constate că adresa nr. 52882/25.09.2017 este o recomandare (şi 

nu un ordin de ministru) şi a fost emisă cu încălcarea totală a prevederilor legale. 

Institutul de psihiatrie, în calitate de angajator, este cel care trebuie să respecte şi să 

pună în aplicare legea, respectiv să evite să pună în aplicare adrese nelegale emise de 

către Ministerul Sănătăţii. 

Pe cale de consecinţă, pentru considerentele expuse, solicită respingerea 

apelului şi menţinerea hotărârii primei instanţe ca fiind temeinică şi legală. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 205 şi urm. C.proc.civ., dispoziţiile din Anexa 

VII din Legea nr. 153/2017; 

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

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

Reclamanții X. și Y. sunt salariați, personal contractual în cadrul instituției 

apelante, desfășurându-și activitatea în calitate de consilier juridic, în cadrul Institutul 

de psihiatrie.  

Prin actele adiţionale la contractele individuale de muncă nr. 19938/29.12.2017 

(Y.) și 19917/29.12.2017 (X.) părțile au convenit salariile de bază cu începere de la 

data de 01.01.2018. Temeiul emiterii acestor acte adiționale îl reprezintă prevederile 

Legii nr. 153/2017, precum și Decizia nr. 800/28.12.2017.  

În prezenta cauză, reclamanții X. și Y. solicită obligarea intimatului la 

stabilirea și plata salariului de bază pentru funcţia de consilier juridic I A (S) în 

conformitate cu Anexa nr. VII din Legea nr. 153/2017. 

Odată cu intrarea în vigoare, la 01.07.2017, s-a stabilit un nou cadru legislativ 

pentru sistemul de salarizare a personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul 

general consolidat al statului, sens în care prin art. 1 alin. 3 din acest act normativ, s-a 

prevăzut că „începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale 

ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în 

prezenta lege”.  

Astfel, potrivit art. 9 din Legea nr. 153/2017, salariile de bază, soldele de 

funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, 
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gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și 

indemnizațiile lunare, sporurile și alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de 

activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, pentru 

personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, 

precum și pentru funcțiile de demnitate publică, sunt prevăzute în anexele nr. I-IX.  

În același timp, însă, prin art. 36 alin. 1 din lege, s-a stabilit că la data intrării în 

vigoare a acesteia, reîncadrarea personalului salarizat potrivit acestei legi se face pe 

noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și 

vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, 

soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor 

lunare potrivit art. 38.  

Prin urmare, legiuitorul a înțeles să facă distincție între reîncadrare, care se 

face, într-adevăr, potrivit noii legi-cadru de salarizare, și stabilirea și respectiv plata 

efectivă a drepturilor salariale, care urmează a se realiza așadar potrivit dispozițiilor 

art. 38, care reglementează aplicarea în timp a acestei legi.  

În acest context, se constată că dispozițiile art. 38 din Legea nr. 153/2017, după 

ce stabilesc, la alin. 1, că aceasta se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017, 

prevăd în continuare, în alin. 2-4, regulile în funcție de care se va face aplicarea 

etapizată a legii, astfel:  

- potrivit alin. 2 lit. a, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 

2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de 

funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul 

sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, 

indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din 

fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară 

activitatea în aceleași condiții (cu excepția personalului menționat la lit. b și c din 

același alineat);  

- potrivit alin. 3 lit. a, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al 

salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de 

încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, 

primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 

potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda 

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

majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși 
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limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară 

activitatea în aceleași condiții (în continuare, la literele b-j fiind reglementate excepții 

și derogări pentru anumite categorii de personal);  

- potrivit alin. 4, în perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a 

salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de 

încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda 

de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 

2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se 

stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).  

Rezultă, așadar, că dispozițiile din anexe au incidență doar în etapa 

determinării salariului de bază, potrivit art. 38 alin. 4, respectiv în perioada 2019-2022, 

când ar trebui să se acorde anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de 

funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 

1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, 

indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna 

decembrie 2018, nivelul din decembrie 2018 urmând a fi cel determinat potrivit art. 38 

alin. 3, prin majorarea cu 25 % față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.  

Până în 2019, salarizarea s-a raportat la cea în plată în iunie 2017 ce a fost 

menținută și după 01.07.2017, până la 31.12.2017, după care s-a acordat o majorare cu 

25 % față de nivelul din decembrie 2017, începând cu ianuarie 2018.  

În aplicarea acestor dispoziții legale, stabilirea drepturilor salariale ale 

reclamanților începând cu data de 01.01.2018 s-a făcut în mod corect, prin aplicarea 

dispozițiilor tranzitorii din art. 38 alin. 3 lit. a din Legea nr. 153/2017, la momentul 

respectiv neaplicându-se așadar dispozițiile din anexele la lege (cu excepția situațiilor 

expres menționate în art. 38 alin. 3 lit. b-j).  

Așa cum rezultă din actele adiționale la contractele individuale de muncă ale 

reclamanților, acestea au fost încheiate în baza Legii nr. 153/2017 și Deciziei nr. 

800/28.12.2017. Prin Decizia nr. 800/28.12.2017, în baza disp. art. 38 din Legea nr. 

153/2017, s-a acordat, începând cu 01.01.2018, o majorare cu 25% față de nivelul 

acordat pentru luna decembrie 2017, tuturor angajaților Institutul de psihiatrie.  

Prin urmare, apelantul nu putea să stabilească și nici să plătească reclamanților 

de la 01.01.2018 un salariu de bază potrivit dispozițiile din anexele la lege, oricare ar 

fi fost ele, așa cum au solicitat aceștia. 

Instanța de apel reține, în plus, faptul că reîncadrarea reclamanților în baza 

Legii nr. 153/2017 nu s-a realizat prin actele adiționale nr. 19938/29.12.2017 și 
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19917/29.12.2017 la contractele individuale de muncă ale reclamanților și că în 

acestea nu s-a făcut nicio referire cu privire la anexa din lege potrivit cu care, la data 

intrării acesteia în vigoare, s-a realizat reîncadrarea reclamanților. 

Pentru toate aceste argumente, Curtea de Apel, în temeiul art. 480 alin. 2 

C.proc.civ., admite apelul declarat de pârâtul Institutul de psihiatrie împotriva sentinţei 

civile nr. 319/25.02.2019 pronunţate de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o schimbă în 

tot, în sensul că respinge acţiunea formulată de reclamanţii X. şi Y. în contradictoriu 

cu pârâtul Institutul de psihiatrie. 

 

3. Interdicţia temporară la concediere  pe durata pe durata incapacității 

temporare de munca, stabilită prin certificat medical conform legi; data la care se 

raportează interdicția legală – data emiterii decizie de sancţionare disciplinară sau 

data comunicării deciziei; modalitatea de exteriorizarea a menţiunii obligatorii din 

decizia de sancţionare prevăzută de art. 252 alin. 2 C. muncii; criterii de apreciere a 

sancţiunii disciplinare 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii, răspunderea disciplinară, interdicții temporare 

privitoare la concediere; 

Indice alfabetic: nulitatea  sancţiunii  disciplinare;  incapacitate temporară de muncă; 

menţiunile obligatorii ale deciziei de sancţionare disciplinară; criterii de 

apreciere a sancţiunii disciplinare; 

Temei de drept: art. 60 alin. 1 C.muncii, art. 252 alin. 2 C.muncii , art. 250 C.muncii.  

 

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

388/18.06.2019 2019 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 22.03.2018, 

contestatorul ZVL a chemat în judecată pe intimata SC „E.C.A.” SRL, solicitând 

anularea deciziei de sancţionare disciplinară (concediere) nr. 118 din 19.02.2018, 

reintegrarea în funcţia deţinută anterior concedierii și obligarea intimatei la plata unei 

despăgubiri egală cu drepturile salariale majorate, indexate și actualizate, cuvenite 

până la reintegrarea efectivă. De asemenea, contestatorul a solicitat și obligarea 

intimatei la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de daune morale/profesionale și a 

cheltuielilor de judecată (onorariu de avocat). 

Prin sentința civilă nr. 1955/12.12.2018 Tribunalul Iași a respins excepţia 

prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea invocată de către contestator şi a admis 

excepţia nulităţii absolute a deciziei nr. 118 din 19.02.2018, emisă de intimată. 

A admis în parte contestaţia formulată de către contestatorul ZVL, în 

contradictoriu cu intimata SC „E.C.A.” SRL. 
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A constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 118 din 19.02.2018, emisă de 

intimată şi a obligat-o pe aceasta la reintegrarea contestatorului pe funcţia deţinută 

anterior emiterii decizia nr. 118 din 19.02.2018. 

A obligat intimata să achite contestatorului o despăgubire egală cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi 

beneficiat, începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la 

reintegrarea efectivă. 

A respins cererea formulată de contestator, privind obligarea intimatei la plata 

sumei de 25000 lei, cu titlu de daune morale, precum şi la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță reține următoarele: 

Contestatorul ZVL a fost salariatul intimatei SC „E.C.A.” SRL, fiind angajat 

pe postul de manager de zonă.  

Prin decizia nr. 118/19.02.2018 emisă de intimată s-a dispus desfacerea 

disciplinară a contractului individual de muncă al contestatorului, în temeiul 

dispozițiilor art. 248 alin. 1 lit. e Codul muncii. În cuprinsul decizie nu este menționată 

data încetării contractului individual de muncă, prevăzându-se doar faptul că decizia 

produce efecte de la data comunicării.  

Prin contestația formulată, contestatorul a susținut că decizia de sancționare 

este nelegală și netemeinică, invocând, ca motive de nelegalitate, prescripția dreptului 

de a aplica sancțiunea, nulitatea deciziei pentru necomunicare, precum și nulitatea 

deciziei ca urmare a încălcării prevederilor art. 60 alin. 1 lit. a Codul muncii. 

În ceea ce privește susținerile contestatorului referitoare la emiterea deciziei cu 

nerespectarea dispozițiilor art. 252 alin. 1 Codul muncii, instanța constată că acestea 

sunt neîntemeiate. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 252 alin. 1 Codul muncii, 

„angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă 

scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre 

săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei”. 

Prin decizia ICCJ nr. 16/2012, fiind admise recursurile în interesul legii, s-a stabilit că 

„în interpretarea şi aplicarea art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, momentul 

de la care începe să curgă termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea 

sancţiunii disciplinare este data înregistrării raportului final al cercetării disciplinare 

prealabile la registratura unităţii”. În speță, cercetarea disciplinară a avut loc la 

23.01.2018, iar raportul comisiei disciplinare fost înregistrat sub nr. 111/02.02.2018, 

astfel încât de la această dată începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 
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252 alin. 1 Codul muncii. În condițiile în care decizia de sancționare disciplinară a fost 

emisă la data de 19.02.2018, instanța constată că intimata a respectat termenul de 30 

de zile prevăzut de dispozițiile legale, astfel încât excepția prescripției dreptului de a 

aplica sancțiunea, invocată de către contestator, este neîntemeiată.  

În ceea ce privește susținerile contestatorului referitoare la nerespectarea disp. 

art. 60 alin. 1 lit. a Codul muncii, instanța constată că acestea sunt întemeiate. 

Astfel, potrivit disp. art. 50 alin. 1 lit. b Codul muncii, „Contractul individual 

de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii: b) concediu pentru incapacitate 

temporară de muncă”. 

Potrivit disp. art. 60 alin. 1 lit. a Codul muncii, „(1) Concedierea salariaţilor nu 

poate fi dispusă: a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat 

medical conform legii”. Astfel, textul de lege consacră o măsură de protejare a 

salariaţilor al căror contract individual de muncă este suspendat, instituind o interdicţie 

absolută, temporară, de încetare a contractului individual de muncă. Prin urmare, în 

situaţia în care s-a dispus concedierea unui salariat în perioada în care acesta se afla în 

concediu medical, situaţia sa de incapacitate temporară de muncă fiind stabilită prin 

certificat medical, măsura concedierii este lovită de nulitate absolută, fiind dispusă cu 

încălcarea disp. art. 60 alin. 1 lit. a Codul muncii. 

Cu privire la momentul concedierii salariatului, instanţa reţine că potrivit disp. 

art. 77 Codul muncii, decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei 

salariatului. De asemenea, potrivit disp. art. 252 alin. 3 Codul muncii, decizia de 

sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii 

şi produce efecte de la data comunicării. Prin urmare, în absența oricăror mențiuni în 

cuprinsul unei decizii de concediere cu privire la data de la care are loc încetarea 

raporturilor de muncă, momentul concedierii îl reprezintă momentul comunicării 

deciziei către salariat. 

În speţă, prin decizia contestată s-a dispus desfacerea disciplinară a 

contractului individual de muncă al contestatorului, fără a fi menţionată şi data de la 

care încetează calitatea de salariat. În plus, în cuprinsul deciziei se prevede în mod 

expres şi în conformitate cu dispoziţiile legale, faptul că decizia produce efecte de la 

data comunicării.  

Prin urmare, raportat şi la dispoziţiile legale menţionate, instanţa apreciază că 

momentul concedierii, respectiv al desfacerii disciplinare a contractului individual de 

muncă, îl reprezintă momentul comunicării deciziei către contestator, respectiv data de 

21.02.2019. 
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Din cuprinsul certificatului de concediu medical eliberat la data de 21.02.2018, 

rezultă că în perioada 21.02.2018 – 27.02.2018, contestatorul s-a aflat în incapacitate 

temporară de muncă. 

Prin urmare, la data 21.02.2018, data desfacerii disciplinare a contractului 

individual de muncă, reclamantul se afla în incapacitate temporară de muncă, situație 

în care devin incidente prevederile art. 60 alin. 1 lit. a Codul muncii.  

Totodată, din cuprinsul certificatului de concediu medical nu rezultă ora 

emiterii acestuia, astfel încât instanța nu va reține susținerile intimatei potrivit cărora 

la momentul comunicării pe e-mail a deciziei de sancționare, salariatul nu se afla în 

concediu medical. În plus, nu există nici o probă din care să rezulte că salariatul, 

primind pe e-mail decizia de sancționare disciplinară, a luat cunoștință de aceasta și 

ulterior ar fi obținut certificatul de concediu medical. Cert este faptul că la data de 

21.02.2018, data desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă, 

reclamantul se afla în concediu medical, astfel încât, raportat la disp. art. 60 alin. 1 lit. 

a Codul muncii, care interzic concedierea pe perioada incapacității temporare de 

muncă, instanța constată că decizia de desfacere disciplinară a contractului individual 

de muncă este lovită de nulitate. 

În plus, instanța mai reține și faptul că încă din data de 19.02.2018, intimata a 

eliberat contestatorului o adeverinţă privind calitatea de asigurat şi numărul de zile de 

concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni. Or, 

raportat la disp. art. 3
1
 alin. 1 din OUG nr. 158/2005 și art. 8 din Ordinul nr. 15/2018, 

această adeverinţă era necesară contestatorului pentru a putea beneficia de concediu 

medical, prezentarea adeverinţei fiind o condiţie prevăzută imperativ de dispoziţiile 

legale menţionate. 

Față de considerentele expuse, reținând că au fost încălcate prevederile art. 60 

alin. 1 lit. a Codul muncii, instanța urmează a constata nulitatea absolută a deciziei nr. 

118/19.02.2018. 

Potrivit disp. art. 80 Codul muncii, „(1) În cazul în care concedierea a fost 

efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga 

angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. (2) La solicitarea 

salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia 

anterioară emiterii actului de concediere”.  

Prin urmare, constând că decizia contestată este lovită de nulitate absolută şi 

având în vedere disp. art. 80 alin. 1 şi 2 Codul muncii, instanţa constată că sunt 
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întemeiate şi cererile contestatorului având ca obiect reintegrarea pe funcţia deţinută 

anterior concedierii şi plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data 

desfacerii contractului individual de muncă  şi până la reintegrarea efectivă. 

În ceea ce privește cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata sumei 

de 25.000 lei cu titlu de daune morale, instanța constată că aceasta este neîntemeiată. 

Astfel, poate fi angajată răspunderea angajatorului pentru prejudicii morale în 

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

afectate profund în urma unei conduite ilicite sau abuzive. Nu este suficient ca măsura 

luată de angajator (concediere, sancţionare disciplinară, diminuarea drepturilor 

salariale etc.) să fi fost anulată prin hotărârea instanţei de judecată, angajatul în cauză 

trebuind să dovedească în mod neechivoc, pe calea unui probatoriu adecvat, faptul că 

valorile sale morale au fost lezate în mod grav. Având în vedere scopul reparator, 

moral, acordarea daunelor morale trebuie să se întemeieze pe o legătură de cauzalitate 

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

produce pretinsa vătămare, sarcina probei aparţinând salariatului lezat, respectiv 

contestatorului. Or, în speţă, instanţa reţine faptul că reclamantul nu a făcut dovada 

prejudiciului moral suferit, nu a probat existenţa şi întinderea prejudiciului moral, 

existenţa şi întinderea vătămării. În ceea ce priveşte martorul Y audiat în cauză, acesta 

a declarat că, după momentul încetării contractului individual de muncă, s-a întâlnit cu 

reclamantul, constatând că acesta era „mai trist, mai supărat (…) dezamăgit că nu mai 

lucrează la pârâtă”. Instanţa reţine însă că însăşi măsura concedierii unei persoane este 

de natură să cauzeze o anumită suferinţă psihică, morală. Pentru ca salariatul să fie 

îndreptăţit la daune morale, este necesar însă ca suferinţa sa psihică să depăşească 

limitele unei suferinţe inerente pierderii locului de muncă, aspect neprobat în prezenta 

cauză. Totodată, instanţa apreciază şi faptul că eventualul prejudiciu moral cauzat 

contestatorului ca urmare a concedierii sale este acoperit prin însăşi constatarea ca 

nelegală a măsurii concedierii.  

Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanța constată că este 

întemeiată în parte contestaţia formulată de către contestatorul ZVL în contradictoriu 

cu intimata SC „E.C.A.” SRL, urmând să o admită astfel. 

În consecință, instanţa a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 118 din 

19.02.2018 și a obligat intimata la reintegrarea contestatorului pe funcţia deţinută 

anterior, precum și la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
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reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data desfacerii 

contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 

De asemenea, instanța a respins cererea formulată de contestator având ca 

obiect obligarea intimatei la plata sumei de 25000 lei, cu titlu de daune morale. 

În ceea ce privește cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata 

cheltuielilor de judecată, instanța constată că aceasta este neîntemeiată, urmând să o 

respingă, având în vedere faptul că, în speță, nu s-a făcut dovada cheltuielilor de 

judecată în conformitate cu prevederile art. 452 Cod procedură civilă.” 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel contestatorul ZVL şi intimata SC 

„E.C.A.” SRL, considerând-o nelegală și netemeinică. 

Precizează apelantul ZVL că apelul său vizează doar respingerea de către 

instanța de fond a cererii de acordare a daunelor morale. 

Prin apelul formulat, apelanta intimata SC „E.C.A.” SRL invocă caracterul 

nefondat al soluţionării excepţiei nulităţii absolute, apreciind că soluţia şi 

considerentele instanţei de fond, sunt greşite. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările 

părţilor și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată 

următoarele:  

Prioritar, din punct de vedere procesual, limitele analizării prezentei cauze sunt 

determinate prin prisma dispozițiilor art. 476 şi art. 477 C.pr.civ. Apelantul-intimat 

ZVL a exercitat apel doar în ceea ce priveşte modalitatea de soluţionare a cererii de 

acordare a daunelor morale, iar intimata-apelantă SC „E.C.A.” SRL nu a declarat apel 

şi nici nu avea interes procesual să declare împotriva soluţiei de respingere a excepţiei 

prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea invocată de către contestator, astfel că 

acest aspect nu poate fi devoluat în apel. 

În ceea ce priveşte aspectele devoluate, se reţine că referitor la soluţia de 

constatare a nulităţii deciziei de sancţionare disciplinară, principala critica din apelul 

intimatei apelante SC „E.C.A.” SRL a vizat greşita aplicare a legii de către prima 

instanţa a dispoziţiilor art. 60 alin. 1 lit. a C. muncii. Aşa cum s-a expus anterior, prin 

redarea sentinţei apelate, prima instanţă şi-a întemeiat soluţia exclusiv pe argumentul 

încălcării de către angajator a dispoziţiilor arătate, respectiv pe încălcarea interdicţiei 

imperative de a se dispune concedierea salariatului pe durata incapacităţii temporare 

de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii. Raţionamentul judiciar avut 

în vedere de instanţa fondului are la baza premisa potrivit căreia concedierea, în sensul 

dispoziţiilor art. 60 alin. 1 lit. a C.muncii, intervine în planul raporturilor de muncă, 
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doar la momentul comunicării deciziei emise de angajator salariatului şi, în consecinţă, 

raportarea temporală a interdicţiei este indisolubil legată de momentul luării la 

cunoştinţă a măsurii dispuse de către salariat.  

Deşi această problemă de aplicare a textului legal nu face obiect de analiză în 

studiile de specialitate, textul putând fi generator de controverse, totuşi în soluţionarea 

litigiului pendinte, interpretarea trebuie realizată sistemic şi în raport de normele de 

tehnică legislativă. 

Astfel, din punct de vedere sistemic, pornind de la principiile de bază – 

generalia specialibus non derogant şi generalia specialibus derogant – trebuie 

conchis că norma înscrisă în prevederile art. 60 alin. 1 lit. a C.pr.civ., are caracter 

special şi în consecinţă, este de strictă interpretare şi aplicare. În consecinţă, interdicţia 

absolută, temporară, de încetare a contractului individual de muncă va interveni doar 

în ipotezele vizate de text şi numai în ipoteza „concedierii salariatului”.  

În ceea ce priveşte sensul noţional al termenului de „concediere” interpretarea 

lexicală trebuie realizată în acord cu prevederile art. 37 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ce 

stipulează: „în limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași 

termeni; dacă o noțiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înțelesuri 

diferite, semnificația acestuia în context se stabilește prin actul normativ ce le instituie, 

în cadrul dispozițiilor generale sau într-o anexă destinată lexicului respectiv, și devine 

obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie.”  

Or, potrivit art. 58 alin. 1 şi 2 C. muncii, „concedierea reprezintă încetarea 

contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului; concedierea poate fi 

dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de 

persoana salariatului”.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - CDCD prin Decizia nr. 34/2016, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2017 a reţinut: 

„Decizia de concediere este actul juridic unilateral al angajatorului prin care acesta 

dispune încetarea contractului individual de muncă. Reglementarea legală a 

condiţiilor de formă şi fond ale acestui act are ca scop prevenirea unor eventuale 

abuzuri ale acestuia, precum şi asigurarea unor elemente de verificare a legalităţii şi 

temeiniciei măsurii dispuse. 

Conform art. 62 alin. (3) coroborat cu art. 76 şi 79 din Codul muncii, decizia 

se emite în scris, sub sancţiunea nulităţii absolute. Forma scrisă a deciziei de 

concediere a salariatului reprezintă, deci, o condiţie ad validitatem. Comunicarea 
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trebuie să vizeze însăşi decizia de concediere, ca atare, nefiind admisă comunicarea 

concedierii prin intermediul altui act juridic al angajatorului. 

Potrivit art. 76 din Codul muncii, decizia de concediere trebuie comunicată 

salariatului în scris. O comunicare verbală nu prezintă nicio relevanţă, echivalând cu 

necomunicarea. 

Actul comunicării este extrem de important, cu consecinţe juridice evidente, 

deoarece măsura angajatorului îşi 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.” 

Distincţia dihotomică dintre actul juridic al concedierii şi actul juridic al 

comunicării este subliniată şi în cadrul deciziei   nr. 18 din 13 iunie 2016 pronunțată în 

dosarul nr. 1362/1/2016, ICCJ-CDCD. Astfel, Înalta Curte a reţinut cu caracter 

obligatoriu, potrivit art. 521 alin. 3 C.pr.civ: 

„40 (...)Decizia de concediere este un act juridic unilateral , emis de 

angajator, prin care, în cazuri anume determinate de lege, se concretizează 

manifestarea de voinţă a acestuia de a înceta contractul individual de muncă. (...) 

51. Decizia de concediere este, așadar, un act juridic de dreptul muncii, a 

cărui reglementare în legislația specială este compatibilă cu normele dreptului 

comun, care, potrivit art. 1.326 din Codul civil, califică acest act ca fiind un act supus 

comunicării, de vreme ce produce efecte juridice de la data respectivei comunicări. 

52. În condițiile în care nu există o normă specială care să confere caracter 

irevocabil deciziei de concediere de la data emiterii, aceasta poate fi revocată, dar 

numai până la momentul comunicării, întrucât, de la acel moment, își produce efectele 

manifestarea de voință a angajatorului privind încetarea raportului juridic de 

muncă”. 

În consecinţă, plecând de la necesitatea unităţii terminologice impusă de art. 37 

din Legea nr. 24/2000, având în vedere şi dezlegările obligatorii date de Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie , trebuie concluzionat că dispoziţiile art. 60 alin. 1 C. muncii 

referitoare la „concedierea salariaţilor” vizează actul juridic al angajatorului şi nu 

comunicarea acestuia, aşa cum a susţinut reclamantul-apelat şi prima instanţa a 

apreciat.  

De altfel, această interpretare este şi raţională, satisfăcând dezideratele logice 

ale interpretării normative. Decizia de concediere, reprezintă un act juridic unilateral al 
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angajatorului, supus condiţiilor generale de valabilitate, dar şi condițiilor speciale de 

fond şi formă prevăzute de Codul muncii. Determinarea legală a unui termen cert 

pentru producerea efectelor juridice ale acestuia (comunicarea) nu îi schimbă natura şi 

nu are influenţă asupra regimului juridic. Fiind subsumată condiţiilor de valabilitate de 

fond ale actului unilateral al angajatorului, verificarea existenţei vreunei din ipotezele 

de interdicţie a concedierii se realizează la data emiterii acestuia, fiind incongruent 

juridic să se solicite angajatorului să cunoască situaţia factuală a salariatului la data 

primirii comunicării. Este real că decizia de concediere produce efecte doar de la data 

comunicării acesteia, potrivit art. 77 C. muncii, însă valabilitatea juridică a actului se 

verifică la data emiterii acestuia, întrucât, potrivit art. 1246 alin. 1 C.civ., orice 

contract încheiat cu încălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă 

este supus nulităţii, dacă prin lege nu se prevede o altă sancţiune, iar potrivit art. 1325 

C.civ., dacă prin lege nu se prevede altfel, dispoziţiile legale privitoare la contracte se 

aplică în mod corespunzător actelor unilaterale. 

Raportând cele statuate anterior, la situaţia dedusă judecăţii se reţine că 

angajatorul a emis decizia de sancţionare disciplinară la data de 19.02.2018. Din 

cuprinsul certificatului de concediu medical eliberat la data de 21.02.2018, rezultă că 

în perioada 21.02.2018 – 27.02.2018, contestatorul s-a aflat în incapacitate temporară 

de muncă. 

În consecinţă, actul unilateral al angajatorului nu intră sub incidenţa interdicţiei 

prevăzute de art. 60 alin. 1 lit. a C. muncii, operând legala comunicare a acestuia, prin 

email, potrivit dovezii existente la dosarul de fond, potrivit deciziei ICCJ - CDCD nr. 

34/2016. 

Faptul că, la data de 21.02.2018 a intervenit, potrivit disp. art. 50 alin. 1 lit. b 

Codul muncii, suspendarea de drept a contractului pe perioada incapacităţii temporare 

de muncă a salariatului, în temeiul certificatului de concediu medical nu are relevanță 

asupra faptului comunicării deciziei de concediere, întrucât art. 49 C. muncii 

determină efectele juridice speciale ale instituţiei suspendării raportului de muncă. 

Textul stipulează „în cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă 

toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea 

contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual 

de muncă încetează de drept.” În consecinţă, doar producerea efectelor juridice ale 

actului unilateral al angajatorului, prin comunicarea decizie de concediere, se suspendă 

până la încetarea cauzei de suspendare. Aşadar, comunicarea deciziei conduce, potrivit 

art. 77 C. muncii, la încetarea raportului juridic de muncă, însă potrivit art. 49 alin. 6 
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împlinirea acestui termen va fi suspendată până la finalul cauzei de suspendare. De 

altfel, în acest sens a procedat şi angajatorul din prezenta cauză, operând în Registrul 

de Evidenţă a Salariaţilor data încetării raportului de muncă la 04.06.2018. Realizarea 

unei noi comunicări personale, sub semnătură de primire, a deciziei de concediere la 

data de 04-06.2018, deşi nu este impusă legal, este în favoarea salariatului, lăsând 

lipsite de relevanţă diferendele referitoare la comunicarea deciziei. 

Faţă de aceste considerente, apelul societăţii angajatoare fiind fondat, prima 

instanţă făcând o greşită interpretare şi aplicare a legii, Curtea admite apelul formulat 

de apelanta-intimata SC „E.C.A.” SRL, împotriva sentinţei civile nr. 1955/12.12.2018 

a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o schimbă în parte în sensul că respinge excepţia 

nulităţii absolute a deciziei nr. 118 din 19.02.2018 invocată de contestator în temeiul 

art. 60 alin. 1 lit. a C. muncii. 

Având în vedere că nici una din părţi nu a solicitat potrivit art. 480 alin. 3 

C.pr.civ., trimiterea cauzei spre rejudecare, în rejudecare, instanţa de apel este ţinută 

de limitele judecăţii fixate prin contestaţia formulată. 

Din această perspectivă, din punct de vedere procesual, contestatorul a invocat 

prin acţiune nelegalitatea deciziei derivând din nerespectarea termenului de 30 de zile 

calendaristice privind aplicarea sancțiunii, respectiv din încălcarea prevederilor art. 60 

alin. 1 lit. a C. muncii. Ulterior, prin răspunsul la întâmpinare, contestatorul a invocat 

nelegalitatea deciziei derivând şi din nerespectarea dispozițiilor art. 252 alin. 1 lit. a şi 

c din Codul muncii. Or, contestatorul, beneficiind de apărare calificată, nu a înţeles să 

procedeze la o modificare de acțiune, în sensul art. 204 C.pr.civ. Răspunsul la 

întâmpinare cuprinde apărările reclamantului faţă de poziţia procesuală a pârâtului 

exprimată prin întâmpinare, iar potrivit art. 201 alin. 3 C.pr.civ. acesta nici nu este 

supus comunicării. 

Chiar dacă, in extremis, s-ar aprecia că trimiterea realizată în cuprinsul 

răspunsului la întâmpinare ar fi suficientă pentru a o califica drept cauza juridică 

distinctă, realizând, faţă de caracterul imperativ al prevederilor art. 252 C.muncii, 

deplina învestire a instanţei (abilitată să verifice motivele de ordine publică ce 

afectează validitatea actului decizional al angajatorului), totuşi nu se poate reţine 

nulitatea deciziei contestate. 

Astfel, contestatorul a invocat că decizia nu conține menţiunile obligatorii 

prevăzute de art. 252 alin. 2 lit. a şi c: descrierea faptei care constituie abatere 

disciplinară şi motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în 

timpul cercetării disciplinare prealabile. 
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Este real că prevederile art. 252 alin. 2 C.muncii instituie un caracter formal 

obligatoriu al deciziei de sancționare, însă nu și o anumită modalitate de exteriorizare 

a elementelor componente. În consecință, sancțiunea nulității absolute nu poate 

interveni decât în condițiile în care decizia angajatorului nu cuprinde elementele 

expres precizate de dispozițiile art. 252 lit. a lit. a –f, nu și în alte ipoteze. 

În ceea ce priveşte menţiunea de la art. 252 alin. 2 lit. a Codul muncii, instanţa 

reţine faptul că în cuprinsul deciziei trebuie descrisă în concret fapta săvârșită de 

salariat, de o manieră care să permită analizarea tuturor elementelor constitutive ale 

abaterii disciplinare, respectiv elementul material constând în acţiunea/inacţiunea 

săvârşită, data comiterii, rezultatul/consecinţele produse, circumstanţele săvârşirii. Or, 

în cuprinsul deciziei s-a precizat „din investigaţiile derulate a rezultat că în perioada 

22.12.2017-04.01.2018, managerul zonal ZVL, folosindu-se de funcţia sa şi de 

atribuţiile ierarhice, a procedat la realizarea unor manopere neprocedurale şi nelegale, 

în sensul că în prezenta salariatei CL, casier în Agenţia 16, a procedat la manipularea 

programului de gestiune, prin încălcarea procedurilor interne de lucru, pentru a putea 

favoriza achiziţia unor bunuri lăsate în amanet de clienta PAS, anterior scadenţei 

contractelor de împrumut.” În consecință, nu se poate conchide în sensul lipsei 

descrierii faptei așa cum susține contestatorului, iar aspectele referitoare la fapta în 

materialitatea sa, vizează chestiuni de temeinicie a măsurii sancționatorii și nu de 

legalitate a acesteia. 

Aceleași argumente rămân pe deplin valabile și în ceea ce privește aspectele 

vizând încălcarea dispozițiilor art. 252 alin. 2 lit. c C. muncii.  

Astfel, angajatorul a redat în cuprinsul deciziei apărările salariatului că, în 

cadrul cercetării disciplinare, salariatul a recunoscut săvârșirea faptelor, indicând 

faptul că a preluat personal bunurile (nişte brățări şi pandantive) în dorinţa de a le 

prezenta spre vânzare unui potențial client, achitând preţul lor. A precizat că a dorit să 

le ducă la o verificare a autenticității înainte de a le prezenta acelei persoane. Cu 

privire la dreptul de a prelua bunurile în acea zi, salariatul a precizat că s-a aflat în 

eroare, apreciind greşit faptul că scadenţa împrumutului era depăşită la data 

modificării operate în programul de gestiune( 22.01.2017) si că a realizat eroarea abia 

la momentul la care salariata CL l-a informat de faptul că clienta PAS s-a prezentat 

pentru a restitui împrumutul şi a a-şi lua bunurile, observând că scadenţa nu era încă 

atinsă. Salariatul investigat a declarat că după acel moment a contactat clienta 

telefonic, convocând-o pentru a finaliza operațiunea de rambursare pentru data de 

04.01.2018 şi a returnat bunurile respective. Salariatul a declarat că în acest moment 
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conştientizează producerea prejudiciului faţă de societate, dar din punct de vedere 

patrimonial nu ar fi existat prejudiciu, atât timp cât el personal a achitat dobânda 

datorată de clientă aferentă perioadei scurse între 22.01.2017-04.01.2018. Salariatul 

investigat a precizat că nu ar fi urmărit prejudicierea societăţii, iar că pe viitor astfel de 

situaţii ar fi oricum evitate, în condiţiile în care după acest eveniment programul de 

gestiune a fost modificat pentru a nu mai lăsa din punct de vedere tehnic trecerii 

bunurilor amanetate în consignaţie anterior expirării contractelor de împrumut.” 

Ulterior, angajatorul a arătat că „pe de altă parte, din cercetări, în urma 

interpelării salariatei CL, a rezultat faptul că aceasta l-ar fi atenţionat pe salariatul 

contestator de faptul că respectivele contracte de amanet erau încă active, chiar de la 

momentul operaţiunii de schimbare a destinaţiei bunurilor. Salariata CL nu a raportat 

incidentul, apreciind că superiorul său cunoaşte mai bine ce are de făcut. Ca urmare, 

Comisia reţine faptul că cel mai probabil acțiunea neprocedurală comisă de salariat să 

fi fost săvârşită cu intenţie, sperând în mod uşurelnic că clienta nu va veni în ultima zi 

să retragă bunurile”. 

În consecinţă, în raport de apărările concrete ale salariatului, care a recunoscut 

fapta, dar a invocat doar eroare cu privire la expirarea termenului contractual, prin 

decizia de concediere contestată, s-a reţinut că din investigaţiile efectuate, constând în 

declaraţia salariatei CL a rezultat că salariatul reclamant cunoștea că în fapt contractul 

de amanet era activ, fiind înlăturată aceasta apărare şi reţinută intenţia salariatului în 

săvârşirea faptei. 

Este real că decizia nu cuprinde expres menţiunea de înlăturare a apărărilor 

salariatului, însă decizia cuprinde in extenso toate tezele defensive, precum şi 

argumentele care stau la baza concluziei comisiei de cercetare disciplinară. În 

consecinţă, în lipsa unei condiţii legale imperative referitoare la modalitatea de 

exteriorizare a menţiunilor obligatorii, nu se poate aprecia că modalitatea de întocmire 

a actului angajator ar fi adus atingere dreptului contestatorului protejat de art. 252 alin. 

2 lit. c, ca luarea unei decizii sancţionatorii să aibă în mod imperativ în vedere şi 

apărările salariatului. De altfel, contestatorul nici nu precizează, în cadrul contestaţiei 

aspectele care nu au fost avute în vedere de contestator. 

În consecință, decizia contestată fiind legală din punct de vedere formal, se 

impune analizarea temeiniciei acesteia. 

Sub acest aspect, contestatorul a susţinut că angajatorul a multiplicat faptele , 

indicând producerea acestora în perioada 22.12.2017 - 04.01.2017, în scopul de a crea 

o aparență de gravitate care să justifice concedierea.  
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A arătat contestatorul că, în fapt, însă, a existat o singură faptă în 22.12.2017, 

dată la care clienta PAS s-a prezentat la agenție pentru a returna suma de împrumut 

plus dobânda aferentă contractelor de împrumut cu amanet nr. 41871 Ag 16 și nr. 

41872 Ag 16, gajul pentru aceste contracte fiind, conform stipulaţiei contractuale, 

fragmente din argint. Contractele au fost încheiate de la data de 08.11.2017 pentru o 

perioadă de 30 zile, la care se adaugă o perioadă de grație de 15 zile în beneficiul 

clientei, astfel că scadența a fost 22.12.2017. 

La data de 22.12.2017, în jurul orelor 12:00-14:00, el personal a trecut din 

statusul activ în statusul de expirat aceste două contracte (modificarea fiindu-i 

permisă de către aplicaţia de amanet) în prezența operatorului de amanet, angajata CL. 

Această operație a fost făcută la vedere și nu pe ascuns, în mod oficial, de pe contul 

său de utilizator, respectiv a scos și listat borderourile de intrare în consignaţie, iar 

apoi a luat o parte din bunuri, lăsând contravaloarea acestora în bani, în agenţie. 

Clienta s-a prezentat la agenție, a solicitat bunurile, operatorul RV, verificând situaţia 

contractului, comunicându-i că în sistem bunurile lăsate garanție la împrumut au fost 

trecute în regim de consignaţie, urmând a fi topite. Contestatorul a arătat că, fiind 

sunat de operatorul RV, l-a îndrumat pe acesta să-i transmită clientei exact ceea ce 

figura în sistem, respectiv faptul că bunurile au fost trimise către topitorie. Între timp, 

el a sunat-o pe clientă, îndrumând-o să revină a doua zi, pe data de 23.12.2017, pentru 

a-i fi rezolvată problema. Clienta s-a întors pe data de 23.12, retrăgând parţial 

bunurile, iar el a trimis e-mail către departamentul supraveghere în care a menţionat 

feedback-ul pozitiv al clientei. Ulterior, pe data de 24.12, clienta s-a reîntors în 

agenție, depistând că îi lipsește o piesă de pe contract. Totodată, l-a sunat și pe el, dar 

nu a auzit telefonul, astfel încât clienta a sunat din nou la telefonul de sugestii, arătând 

că nu are o anumită brățară. Personalul de la sugestii și reclamații i-a trimis un e-mail 

cu reclamația (potrivit procedurii), motiv pentru care a sunat-o din nou pe clientă, 

spunându-i că a fost o încurcătură și că toate bunurile îi vor fi înapoiate, aceasta 

menționându-i că pleacă din țară și revine pe 04.01.2018. Pe data de 07.01.2018, 

clienta și-a recuperat întreaga cantitate de argint. Totodată, clientei nu i s-a mai 

perceput dobândă pentru întreaga perioadă contractuală pentru contractele menţionate, 

dobânda fiind plătită de el. 

Or, faţă de susţinerile contestatorului din procedura de cercetare disciplinară, 

dar şi din faţa instanţei, este indubitabil că acesta recunoaşte toate faptele în 

materialitatea lor, fapte care s-au petrecut în intervalul 22.12.017-04.01.2018, data la 

care au fost închise cele două contracte de amanet 41871 şi 41872. În ceea ce priveşte 
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faptul că apelantul-contestator a arătat că doar în data de 22.12.2017 a operat în 

calculator, sub ID-ul personal, modificarea status-ului contractelor din activ în expirat, 

instanţa reţine că ceea ce s-a imputat contestatorului a fost întreg ansamblu factual din 

22.12.2017 -04.01.2018, inclusiv împărțirea bunurilor amanetate la solicitarea sa de 

către casierul RV, precum şi anularea menţiunilor din program /Raport de investigaţie 

nr. 1869/hrs/28.12.2017).  

În ceea ce priveşte celelalte apărări ale contestatorului, acestea se circumscriu 

laturii subiective a răspunderii şi nu faptelor în materialitatea lor. 

În raport de cele atestate de contestatorul însuşi, atât în procedura de cercetare 

disciplinară, cât şi în faţa instanţei, este indubitabil că fapta imputată de angajator 

există şi constă în aceea că, în perioada 22.12.2017-04.01.2018, managerul zonal ZVL, 

folosindu-se de funcţia sa şi de atribuţiile ierarhice, a procedat la realizarea unor 

manopere neprocedurale şi nelegale, în sensul că în prezența salariatei CL, casier în 

Agenţia 16, a procedat la manipularea programului de gestiune, prin încălcarea 

procedurilor interne de lucru, pentru a putea favoriza achiziţia unor bunuri lăsate în 

amanet de clienta PAS, anterior scadenţei contractelor de împrumut”. 

Prin săvârşirea faptei, contestatorul a încălcat obligaţiile prevăzute de 

Regulamentul intern – Titlu II, Cap II, art. 8, Cap. IV art. 47 lit. c, d, e, titlu IV art. 63 

alin. 1, 3, 4, 29 coroborate cu prevederile cuprinse în Fişa postului la capitolul 

„Atribuţii / responsabilităţi – Activităţi operaționale zilnice” potrivit cărora managerul 

de zonă trebuie să asigure „controlul şi managementul obiectelor de inventar, 

bunurilor, inclusiv a banilor” şi cu prevederile cuprinse la punctul M alin. 2 lit. a, b, c 

din contractul individual de muncă şi ale politicilor şi procedurilor SC „ECA” SRL. 

În ceea ce priveşte latura subiectivă, apelantul contestator a oscilat între a 

invoca eroarea intervenită cu privire la expirarea termenului contractual sau a invoca 

împlinirea termenului scadent, susţinând că era ferm convins că s-a împlinit termenul 

contractual. 

Prioritar, trebuie subliniat că, în prezenta cauză, nu există o divergenţă cu 

privire la data scadentă a contractelor de amanet realizate de clienta PA, fiind cert că la 

data operării de către contestator, în data de 22.12.2017 ora 12.12, potrivit Raportului 

de investigaţie nr. 1869/hrs/28.12.2017, termenul de amanet nu expirase.  

Mai mult, din probele administrate a rezultat că însuşi contestatorul cunoştea 

acest aspect, martora CL atestând, atât în procedura cercetării disciplinare, cât şi în 

faţa instanţei, că reclamantul a operat modificarea contractelor de amanet şi trecerea 

bunurilor în consignaţie anterior expirării termenului contractual. Martora a apreciat că 
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în programul de amanet apare ziua în care expiră şi că l-a întrebat pe reclamant de ce 

face acest lucru şi că acesta i-a răspuns „că la argint nu mai aşteaptă şi că nu 

contează”. 

În consecinţă, reclamantul a cunoscut că operează modificarea status-ului 

contractelor anterior expirării termenului scadent şi, deşi a ştiut acest aspect, a acţionat 

sperând în lipsa oricărei baze factuale, că respectiva clienta nu se va prezenta. Acest 

din urmă element, coroborat cu lunga experienţă a contestatorului relevă, 

exteriorizează în plan subiectiv culpa gravă, întrucât, potrivit art. 16 alin. 3 teza I 

C.civ., fapta este săvârșită din culpă când autorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu 

îl acceptă, socotind fără temei că nu se va produce. Potrivit tezei a II-a din acelaşi 

text,culpa este gravă atunci când autorul a acţionat cu o neglijenţă sau imprudenţă pe 

care nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o faţă de propriile 

interese. 

Întrucât fapta există, fiind săvârşită cu vinovăţie de contestator, în mod corect 

prin decizia nr. 118/19.02.2018 emisă de SC „ECA” SRL s-a aplicat sancţiunea 

disciplinară a desfacerii contractului de muncă, în temeiul art. 248 alin. 1 lit. e C. 

muncii.  

În raport de criteriile legale stabilite de dispoziţiile art. 250 C. muncii, instanţa 

apreciază că apelanta-intimată a realizat o individualizare adecvată a sancţiunii 

disciplinare, contestaţia formulată fiind neîntemeiată şi din această perspectivă. 

Astfel, angajatorul, în luarea deciziei, a avut în vedere gravitatea abaterii 

disciplinare, ţinându-se cont că salariatul ocupa o funcție de management, a săvârşit 

fapta în prezența si cu complicitatea altor doi salariați (RV şi CL), fapt ce știrbește 

autoritatea sa şi erodează relaţiile de muncă. Pe de altă parte, angajatorul a apreciat că 

fapta este de natură să aducă atingere renumelui comercial al firmei în relaţiile cu 

clienţii. În aceste condiţii, preluarea în interes personal a bunurilor respective, anterior 

expirării contractului, cu bună știință, reprezintă o conduită frauduloasă ce nu poate fi 

tolerată. 

Se reţine de către instanţă că nici o circumstanţă nu apare favorabilă 

contestatorului care nu a putut oferi vreo explicaţie pertinentă cu privire la abaterea 

constată, deşi în contextul funcţiei manageriale ocupate, acesta era direct răspunzător 

de bunurile aflate în gestiune, în temeiul contractelor de amanet. Valoarea redusă a 

bunurilor, restituirea integrală a acestora, faptul că în speţă clienta nu a sesizat 

organele penale sunt elemente factuale care nu au nicio relevanţă în aprecierea 

gravităţii faptei, fiind extrinseci conţinutului constitutiv al abaterii disciplinare. 
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Validarea jurisdicțională a apărărilor contestatorului ar conduce la expunerea 

angajatorului la toate riscurile decurgând din reluarea raporturilor de muncă cu un 

salariat care a încălcat fraudulos procedurile de lucru, în dispreţ evident faţă de 

interesele clienţilor şi ale societăţii. Tocmai experienţa profesională îndelungată a 

contestatorului îl obliga la o conduită ireproşabilă, mai ales că în funcţia încredințată 

acesta trebuia să constituie un exemplu pentru angajaţii subordonaţi. Deşi a susţinut că 

a acţionat cu bună credinţă, restituind integral bunurile şi plătind şi dobânda aferentă 

contractelor, contestatorul a încercat permanent să minimalizeze fapta şi consecinţele 

acesteia. În acest sens, preluarea bunurilor înainte de finalizarea perioadei contractuale 

aduce atingere drepturilor patrimoniale ale persoanei, iar convenţia amiabilă ulterioară 

cu clienta PA nu este de natură să diminueze gravitatea faptei, ci reprezintă doar 

suportarea consecinţelor propriilor fapte.  

Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe 

potrivit art. 8 alin. 1 C.muncii, iar raporturile de muncă sunt realizate intuitu persoane 

în considerarea calităţilor persoanele şi profesionale ale salariatului. În condiţiile în 

care, în raport de gravitatea faptei, consecinţele produse sau care s-ar fi putut produce, 

angajatorul se simte expus riscului real de a-i fi afectată imaginea publică, acesta este 

pe deplin îndreptăţit, în raport de dispoziţiile art. 248 alin. 1 lit. e C. muncii să 

procedeze la desfacerea disciplinară a contractului de muncă, chiar în lipsa unor 

abateri anterioare ale salariatului şi chiar în cazul unei cariere îndelungate ireproşabile. 

Desigur că principiul libertăţii muncii şi libertăţii persoanei, în genere, asigură pe 

deplin dreptul contestatorului-apelant de a-şi alege locul de muncă, precum şi 

modalităţile cele mai bune pentru dezvoltare profesională, dar niciunul din aceste 

argumente nu poate aduce atingere dreptului însuşi al celeilalte părţi contractuale, 

angajatorul, de a decide în ceea ce priveşte organizarea propriei unităţi.  

În consecinţă, în raport de împrejurările săvârşirii faptei şi de forma de 

vinovăţie reţinute, sancţiunea aplicată este proporţională şi justificată obiectiv de 

aprecierea angajatorului privind imposibilitatea continuării raporturilor de muncă.  

În consecinţă, pentru considerentele expuse, Curtea, constatând legalitatea şi 

temeinicia deciziei de concediere, respinge excepţia nulităţii absolute a deciziei nr. 118 

din 19.02.2018, emisă de intimată şi respinge contestaţia formulată de contestatorul 

ZVL, în contradictoriu cu intimata SC „E.C.A.” SRL, fiind neîntemeiate şi capetele 

subsecvente de cerere referitoare la repunerea în situaţia anterioară, obligarea pârâtei 

la plata tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat. 
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Întrucât nu se poate reţine fapta ilicită a angajatorului, Curtea respinge apelul 

formulat de contestatorul ZVL împotriva aceleaşi sentinţe civile, păstrând restul 

dispoziţiilor sentinţei civile apelate ce nu contravin prezentei decizii, inclusiv 

dispoziţia de respingere a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de 

contestator, având în vedere că, prin respingerea contestației, acesta nu mai este 

îndreptăţit la acordarea lor, potrivit art. 453 C.pr.civ. 


