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1. Evidența timpului de muncă; munca suplimentară; sarcina probei; 

analiza coroborată a probatoriilor privitoare la timpul de muncă al salariatului  

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii, timpul de muncă şi timpul de odihnă  

Indice alfabetic: timpul de muncă; pontaj; 

Temei de drept: art. 111 şi urm. C.muncii, art. 123 C.muncii, art. 272 C.muncii, 

Directiva 2003/88/CE; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor 

 

În planul dreptului intern, art. 119 alin. 1 Codul muncii prevede că 

angajatorul are obligația de a ţine la locul de muncă, definit potrivit art. 161, evidenţa 

orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere 

și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de 

muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru. 

Deși pârâta ar fi trebuit să se afle în posesia proceselor-verbale de predare 

primire a postului de pază, aceasta nu le-a depus, dar nici nu a administrat alte 

mijloace de dovadă posibile referitoare în special la numărul de salariați, modalitatea 

de repartizare a acestora pe posturile aflate în pază, pontaje sau alte înscrisuri. În 

raport de prevederile normative imperative, angajatorul pârât nu a exhibat vreo 

minimă dovadă a înregistrării şi evidenţierii timpului de lucru al salariaţilor, 

reclamantul fiind cel care a depus la dosar procese-verbale privitoare la organizarea 

serviciului de pază, necontestate de societatea pârâtă potrivit art. 301 C.pr.civ. 

Raportul de expertiză contabilă, prin caracterul său ştiinţific, se impune în 

plan probator, fiind în sarcina apelantei să facă administreze dovezi contrare, în 

condițiile în care soluția judiciară are la bază exclusiv un silogism judiciar bazat pe 

probele administrate, silogism ce poate diferi de realitatea faptică la care se 
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raportează una din părți, dar pe care aceasta nu o poate susține probator în fața 

instanței. 

 

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

482/17.09.2019 

Prin sentința civilă nr. 82/31.01.2019 Tribunalul Vaslui a admis cererea 

formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta SC „Y.” SRL şi a obligat pârâta 

să îi plătească reclamantului suma de 25.395 lei net, cu titlul spor ore suplimentare, 

spor ore de noapte, spor ore lucrate în zilele repaus săptămânal şi sărbători legale, 

sumă actualizată cu indicele de inflaţie de la data introducerii acţiunii, până la data 

achitării efective, suma de 2.115 lei net cu titlu de salarii pentru lunile iulie – august - 

septembrie, sumă actualizată cu indicele de inflaţie de la data introducerii acţiunii, 

până la data achitării efective, suma de 1.359 lei net reprezentând compensarea în bani 

a concediului de odihnă neefectuat, suma de 213 lei net reprezentând contravaloarea 

indemnizaţiei de concediu medical, precum şi suma de 2.765 lei cu titlu de cheltuieli 

de judecată, conform art. 453 alin.(1) Cod procedură civilă. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

În fapt, prin contractul individual de muncă nr. 325/26.05.2016 reclamantul a 

fost angajat de către societatea pârâtă ca agent de securitate, cu normă întreagă, cu o 

durată a timpului de lucru de 8 ore pe zi și cu un salariu de bază lunar de 1.250 lei și 

un spor de noapte de 25%, în raport cu activitatea prestată între orele 22 p.m. și 6 a.m.  

Reclamantul a desfăşurat activitate până la 14.09.2017, când raporturile de 

muncă cu pârâta au încetat prin demisie.  

Acesta a susținut, susținere confirmată și de martorul audiat în cauză, că pe 

perioada desfășurării contractului de muncă, deși avea stabilit prin contract un timp de 

lucru de 8 ore pe zi, a lucrat pentru a asigura o permanență la locul de muncă de 24 de 

ore, cu liber 24 ore, fără a-i fi plătite orele suplimentare, respectiv de noapte. De 

asemenea, nu i-a fost plătit concediul medical efectuat în perioada 20.04.2017-

26.04.2017 inclusiv. 

În drept, obiectul cererii se circumscrie instituției de drept material a executării 

contractului individual de muncă, mai exact a retribuirii angajatului pentru timpul 

lucrat la solicitarea angajatorului.  

Trebuie subliniat că domeniul de activitate al societății pârâte – o societate de 

protecție și pază – se caracterizează prin elemente specifice față de alte obiecte de 

activitate. Aceste elemente specifice presupun o organizare riguroasă. Astfel, Legea 
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nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor și 

normele metodologice prevăd că serviciul de pază se execută în baza unor planuri de 

pază, iar posturile de pază se predau între agenții de pază pe bază de proces-verbal. Nu 

se poate susține că, într-un post în care paza este asigurată 24 de ore din 24 – cum era 

postul de pază unde lucra reclamantul –, un agent de pază se află la post din proprie 

inițiativă și nu la solicitarea sau cu acceptul angajatorului. În acest sens și practica 

judiciară a reținut că, datorită specificului activității de pază, procesele-verbale de 

predare-primire a postului de pază pot dovedi efectuarea de ore suplimentare contra 

statelor de plată ale angajatorului (Decizia nr. 226/2011 a Curții de Apel Iași). 

Discuția în contradictoriu vizează orele lucrate efectiv de către pârât. 

Conform prevederilor art. 119 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, 

angajatorul are obligația să țină evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat. 

Întrucât Codul muncii distinge între muncă de noapte, muncă suplimentară și muncă 

prestată în sărbătorile legale, orele de muncă trebuie evidențiate distinct. Este necesar 

ca o astfel de evidență să reflecte realitatea. De altfel, nerespectarea prevederilor art. 

119 este sancționată ca fiind contravenție de art. 260 din Codul muncii. Rațiunea unei 

evidențe conforme realității este aceea că, în baza evidenței orelor de muncă prestate, 

angajatorul trebuie să îi calculeze angajatului salariul. 

Pentru se putea verifica în ce măsură evidența angajatorului reflectă realitatea, 

ea trebuie însoțită de documente justificative. 

În speță, angajatorul nu a prezentat o evidență a orelor de muncă și nici nu s-a 

prezentat la efectuarea expertizei contabile pentru a da lămuriri suplimentare, singurele 

înscrisuri în legătură cu organizarea serviciului de pază la locul de muncă al 

reclamantului fiind copii după evidențele scriptice ce au fost întocmite de acesta la 

obiectivul unde asigura paza.  

În aceste copii, depuse la dosarul cauzei, se regăsește data și ora de predare, 

respectiv primire a postului de pază. 

Asupra modului de organizare a serviciului de pază (și orele lucrate) la locul de 

muncă al reclamantului – postul de pază din localitatea B., comuna B. – a fost 

interpelat și martorul din cauză, care a confirmat că activitatea prestată de reclamant se 

desfășura între orele 7,00 -7,00. 

Pârâta, căreia îi revenea sarcina probei conform art. 272 Codul muncii, nu a 

făcut decât parțial dovada plății drepturilor salariale cuvenite reclamantului. 

Expertiza contabilă, răspunsul la obiecțiuni și suplimentul de expertiză au 

furnizat elemente care să permită calcularea pretențiilor acestuia. 
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Elementele de probă care au stat la baza calculului expertului au fost 

documentele existente la dosarul cauzei, copii ale dovezilor semnate de reclamantul 

X., adeverința nr. 913/03.10.2017, emisă de pârâta SC „Y.” SRL, în care sunt 

menționate veniturile brute și nete în perioada mai-septembrie 2017. 

Din acest din urmă înscris reiese că, din suma de 1096 lei net pe care 

reclamantul trebuia să o primească pentru luna iulie 2017, acesta a primit doar suma 

de 640 lei, rămânând de achitat către reclamant suma de 456 lei. De asemenea, din 

același înscris reiese că nu i-au fost plătite drepturile salariale pentru lunile iulie - 

august și pentru perioada 01.09-14.09.2017, aceste sume cumulate fiind în cuantum de 

1659 lei. Au fost calculate salariile brute și, implicit, contribuțiile de asigurări sociale 

datorate de către angajator către bugetele de asigurări sociale și salariul net de plată 

către angajat. 

Prin urmare, din probele administrate, instanța constată că orele în care s-a 

aflat la serviciu reclamantul se încadrează în intervalul orar atestat și de martor și care 

corespunde unei ture de 24 cu 24 și nu de 8 ore, cum apărea în contractul individual de 

muncă și că acesta nu a primit decât parțial drepturile pentru munca prestată. 

În aceeași perioadă reclamantul a încasat sumele nete specificate pe dovezile 

semnate de reclamant și calculate de către angajator. 

În drept, având în vedere că litigiul dedus judecății se circumscrie executării 

unui contract individual de muncă, instanţa reţine că, în temeiul art. 10 și art. 40 alin. 2 

lit. c) și art. 159 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, principala obligație a 

angajatorului, corelativă prestării muncii de către angajat, este plata salariului. 

Totodată, conform prevederilor art. 272 din același act normativ, obligația 

probei cade în sarcina angajatorului pârât. Totodată, art. 168 din Codul muncii prevede 

că plata salariului se face prin state de plată sau alte documente justificative care 

demonstrează efectuarea plății salariului. 

Așa cum s-a reținut, sub organizarea și autoritatea pârâtei, reclamantul a lucrat 

în ture de 24 ore lucrate cu 24 ore libere. În aceste condiții, angajatul a efectuat ore 

suplimentare normei legale de muncă de 40 ore pe săptămână. 

Numărul acestor ore a fost calculat de către expertul contabil prin răspunsul la 

obiecțiunile formulate la suplimentul de expertiză contabilă – care a avut ca ipoteză de 

lucru situația de fapt reținută în final de instanță – la 1784 ore de noapte, 1327 ore 

prestate în zilele de sâmbătă și duminică și 2832 ore suplimentare lucrate peste timpul 

prevăzut în contract. 



5 

 

Sporul aferent orelor suplimentare nu poate fi, conform prevederilor articolului 

123 alineatul 2 din Codul muncii mai mic de 75% din salariul de bază. Prin urmare, 

unei prevederi dintr-un contract colectiv de muncă care ar stipula un nivel al sporului 

pentru munca suplimentară inferior celui minim legal nu i se poate da efect legal. Prin 

urmare, expertul a avut în vedere sporul de 100%, prevăzut de contractul colectiv de 

muncă. 

Cu privire la munca de noapte, definită de articolul 125 din Codul Muncii ca 

ore lucrate în intervalul orar 22-6, prevederile art. 126 din Legea nr. 53/2003 privind 

Codul muncii dispun că salariații care desfășoară muncă de noapte beneficiază de 

reducerea programului normal de muncă față de durata normală a zilei de muncă (8 

ore), ceea ce în cazul reclamantului nu s-a întâmplat. În această ipoteză, art. 126 lit. b 

dispune acordarea unui spor pentru munca de noapte de 25% din salariul de bază. 

Un aspect important care trebuie stabilit anterior calculării drepturilor 

reclamantei este acela dacă angajatorul pârât poate fi obligat la plata către reclamantă a 

salariului brut sau net.  

Salariul brut reprezintă contravaloarea muncii prestate de către salariat, iar 

salariul net suma efectiv încasată de către acesta.  

Prin urmare, pârâta a fost obligată, către reclamantă, la plata diferențelor 

salariale nete. 

Cu privire la calculul diferențelor salariale, instanța de fond a reținut că, prin 

răspunsul la obiecțiunile formulate la suplimentul de expertiză, expertul contabil a 

calculat – pentru situația de fapt însușită ca dovedită de instanță – că totalitatea 

drepturilor bănești reprezentând orele de noapte prestate în intervalul orar 22,00-6,00, 

orele prestate în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale și orele suplimentare 

lucrate peste timpul prevăzut în contract datorate de către angajator pentru intervalul 

temporal dedus judecății este de 41.595 lei net.  

Instanța a constatat că această sumă netă include salariile nete deja încasate 

lunar în cuantum de 16.200 lei net (a căror încasare reclamantul o și recunoaște).  

În prima etapă, instanța a scăzut salariile nete achitate conform dovezilor 

depuse de pârâtă, rezultând o diferență netă de plată de 25.395 lei.  

Cu privire la capătul de cerere privind plata banilor pentru concediul de odihnă 

pentru perioada lucrată, instanța a reținut că, în temeiul prevederilor art. 145, 146 și 

150 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, concediul de odihnă se efectuează în 

fiecare an și că, înainte de plecarea în concediu, angajatorul este obligat să plătească 

angajatului o indemnizație. 
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În situația de excepție în care contractul individual de muncă încetează, art. 

146 alin. 4 din Codul Muncii dispune că perioada de concediu neefectuat se 

compensează în bani. 

Prin urmare, din punct de vedere juridic, dat fiind că raportul de muncă a 

încetat, nu suntem în prezența unei plăți a indemnizației de concediu de odihnă, ci a 

unei compensări în bani a concediului de odihnă neefectuat.  

Cu privire la plata concediului de odihnă, instanța reține din probatoriul 

administrat că reclamantul nu a efectuat concediul de odihnă pentru perioada lucrată, 

acestuia revenindu-i dreptul la 27 zile de concediu de odihnă, din care 12 zile pentru 

2016 și 15 zile pentru perioada lucrată în anul 2017.  

Nu s-a făcut dovada achitării indemnizației de concediu de odihnă. Această 

indemnizație, corespunzătoare celor 27 zile de concediu de odihnă, a fost calculată de 

către expertul contabil la 1864 lei brut – 1359 lei net, prin raportul de expertiză. 

În temeiul prevederilor art. 146 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 privind Codul 

muncii, pârâta a fost obligată la plata sumei de 1359 lei, cu titlu de compensare în bani 

a concediului de odihnă neefectuat. 

De asemenea, urmare expertizei efectuate în cauză, s-a constatat că în 

evidențele pârâtei nu este înregistrat certificatul de concediu medical Seria CCMAJ nr. 

3681801, emis la data de 20.04.2017. În aceste condiții, reclamantului nu i-a fost 

achitată indemnizația de concediu medical aferentă celor 5 zile lucrătoare de 

incapacitate de muncă, care a fost calculată ca fiind în cuantum de 213 lei net. Prin 

urmare, instanța a admis și acest capăt de cerere, ca întemeiat. 

Referitor la pretenția reclamantului privind obligarea pârâtei la plata 

cheltuielilor de judecată, tribunalul a reținut că este întemeiată.  

Reclamantul a făcut cheltuieli de judecată în cuantum de 2765 lei, din care 

1700 lei onorariu de avocat și 1065 lei onorariul plătit expertului contabil, pârâta a fost 

obligată la achitarea acestora, potrivit prevederilor art. 453 alin. 1 C.proc.civ.  

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta S.C. „Y.” S.R.L., considerând-

o nelegală și netemeinică. 

Instanţa de judecată a stabilit pentru aceeaşi muncă prestată trei indemnizaţii și 

sporuri diferite, aplicate cumulativ, şi mai mult, din considerentele hotărârii bazate 

exclusiv pe raportul de expertiză efectuat în prezenta cauză, rezultă că reclamantul a 

lucrat neîntrerupt peste 26 de zile pe lună, 24 de ore din 24, timp de peste 1 an şi 4 

luni, rămânându-i pentru repaus doar 2, 3 zile pe lună, ceea ce reprezintă o absurditate 

logică, pe care nici măcar reclamantul nu o admite. 
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In primul rând, instanţa de judecată, bazându-se pe raportul de expertiză, a 

pornit de la o premisă greşită, conform căreia, dacă programul specific al activităţii de 

pază presupune un regim de permanenţă, de 7 zile din 7, 24 de ore din 24, atunci şi 

reclamantul a muncit în mod continuu, aspect care este în contradicţie cu înscrisurile 

aflate la dosarul cauzei, cât şi cu realitatea, întrucât nimeni nu poate munci fără repaus 

sau somn timp de 26 de zile încontinuu, din 30 de zile cât are o lună întreagă. 

Conform raportului de expertiză contabilă, ce a stat la baza calculării de către 

instanţă a unui număr de 2608 ore lucrate suplimentar şi 2888 ore lucrate pe timp de 

noapte, reclamantul a lucrat pentru angajator un număr de ore cu mult mai mare decât 

a afirmat acesta.  

Este total eronat calculul efectuat de expert şi reţinut drept temeinic de către 

instanţa de judecată, care pur şi simplu contrazice absolut tot probatoriul administrat. 

Mai mult, la punctul de lucru unde reclamantul şi-a desfăşurat activitatea, serviciul de 

pază era asigurat de patru persoane, prin rotaţie, astfel încât nici un dintre angajaţi nu a 

fost nevoit să petreacă 24 de ore în continuu la postul de lucru, de foarte multe ori, 

reclamantul a efectuat orele altor colegi care, din motive personale, nu au putut fi 

prezenţi la muncă, această fiind o practică des întâlnită în cadrul tuturor societăţilor 

comerciale din România, chiar şi în cadrul instituţiile de stat, şi neinterzisă de către 

dispoziţiile legale. 

În al doilea rând, instanţa nu a luat în calcul compensarea orelor suplimentare 

făcute de către reclamant, cât şi compensarea orelor lucrate în zilele de sâmbătă şi 

duminică, cu zile libere acordate în timpul săptămânii. În materia protecţiei şi pazei, 

serviciile oferite sunt 7 zile din 7, nefiind momente în care obiectivele păzite să fie 

lăsate nesupravegheate, în acest sens, fiind o muncă continuă, este logic ca angajaţii să 

lucreze prin rotaţie în zilele de sfârşit de săptămână sau de sărbători legale, fapt adus la 

cunoştinţa reclamantului încă de la început şi acceptat pe deplin. 

Pentru respectarea repausului săptămânal, salariaţii care lucrează în timpul 

sâmbetelor şi duminicilor, şi cei care prestează ore suplimentare au liber în celelalte 

zile ale săptămânii. 

Pentru toate orele suplimentare pe care reclamantul le-a lucrat, i s-au acordat 

ore libere, în timpul programului obişnuit de muncă. Astfel, în situaţia în care într-o zi 

reclamantul stătea 2 ore peste programul obişnuit, când îi revenea tura, reclamantul 

muncea efectiv 6 ore. 

Reclamantul şi-a scris singur pontajul, ora de intrare şi ora de ieşire, doar 

pentru a avea justificare în faţa organelor de poliţie, în momentul când acestea veneau 
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în control. Dar, în concret, acesta nu a muncit şi nu a fost prezent la locul de muncă, în 

orele ce au fost evidenţiate prin intermediul raportului de expertiză. 

În al treilea rând, instanţa de judecată, având drept temei probator raportul de 

expertiză, a cumulat orele suplimentare, cu orele lucrate pe timp de noapte şi orele 

lucrate în zilele de sâmbătă şi duminică, astfel încât a ajuns la obligarea angajatorului 

la plata unei sume nejustificat de mari. 

În consecinţă, este nelegală soluţia instanţei de a obliga angajatorul să achite 

cumulat sume suplimentare de bani cu titlu de spor de noapte şi spor pentru zilele de 

sâmbătă şi duminică, din moment ce angajatorul a achitat drepturile cuvenite în 

totalitate, iar pentru zilele de sâmbătă şi duminică am acordat repaus în celelalte zile 

ale săptămânii. 

Orele efectuate de reclamant s-au încadrat în programul obişnuit de muncă de 

40 de ore, motiv pentru care nu se impune acordarea unui spor special pentru aceste 

ore. 

Susţine apelanta că şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile faţă de reclamant, în 

cazul în care a fost nevoit să presteze suplimentar faţă de programul obişnuit de 

muncă, i-a achitat drepturile aferente, prin adăugarea unui spor la salariul de bază şi 

prin compensarea cu zile libere, astfel încât susţinerile acestuia, confirmate de prima 

instanţă, sunt nefondate. 

Având în vedere toate aspectele relevate în cuprinsul prezentei, solicită 

instanţei superioare să admită în totalitate calea de atac şi, în consecinţă, să dispună 

respingerea cererii de chemare în judecată ca netemeinică şi nefondată. 

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

Deși angajatorul avea sarcina probei, în prezenta cauza, reclamantul a fost 

nevoit sa se folosească de proba cu martori, dar și de evidențe scriptice ale timpului 

prestat efectiv la postul de lucru, înscrisuri pe care le deţinea în copii. Nici măcar cu 

ocazia efectuării expertizei contabile societatea angajatoare nu a fost în măsură să 

prezinte o situaţie a orelor de muncă prestate de către reclamant și a refuzat să dea 

lămuriri în legătură cu obiectivele stabilite în acest sens, negând existența vreunor 

evidențe de la postul de lucru. 

Lesne se observă că nici în apel societatea nu a fost în măsură să își probeze 

susţinerile, astfel încât nefiind dovezi ale celor indicate în cererea de apel, afirmaţiile 

nu pot fi confirmate și, prin urmare, nici hotărârea pronunţată nu poate fi schimbată. 

Cum toată evidența muncii prestate se găseşte la apelantă, refuzul prezentării acesteia 
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nu concluzionează decât sustragerea de la dovezile realităţii. Prin coroborarea 

probelor, instanţa de judecată a stabilit legal și temeinic situaţia atât de fapt cât și de 

drept obligând angajatoarea să îi achite reclamantului drepturile băneşti pe care le-a 

solicitat. 

Orele calculate prin raportul de expertiză au la bază, pe lângă prestarea efectivă 

a timpului, respectiv 24/24 și procentul aplicat pentru orele suplimentare și procentul 

orelor lucrate în perioada sărbătorilor legale sau la zilele de sâmbăta și duminică. 

Evident că procentul a fost calculat tot în ore, aşa explicându-se numărul „mare” de 

ore stabilite de către expert în flecare luna lucrata de către reclamant. 

Prezenţa la program, așa cum aceasta a fost evidențiată în fişele scriptice 

depuse la dosarul cauzei, reprezenta prezenţa efectivă a reclamantului la postul de 

lucru, fapt de altfel dovedit și prin probatoriul testimonial. 

Susţinerile apelantei în sensul ca erau întocmite evidente doar pentru poliție 

sau că nu venea la muncă, fiind acoperit de alți colegi, sunt fapte nedovedite și nu 

reprezintă altceva decât abuzul societăţii cu privire la neplata unor drepturi stabilite 

prin lege. 

Chiar dacă specificul activităţii prestate de către intimat este unul privind 

asigurarea serviciului de pază, nu înseamnă că nu trebuie luate în considerare orele 

lucrate peste timpul legal de 8 ore prevăzut de Codul muncii și care sunt definite ca 

ore suplimentare sau orele lucrate în perioada sărbătorilor legale ori în zilele de 

sâmbătă și duminică. Prestaţia în aceste zile trebuie se face prin aplicarea unui procent 

mărit, de 100% sau 25% , pentru a nu fi în situaţia unei exploatări a muncii persoanei. 

Nu au fost acordate zile libere reclamantului pentru orele lucrate suplimentar, 

din contră, s-a făcut dovada că acesta presta un program de lucru supraîncărcat, 

lucrând 24/24, în materia protecţiei și pazei. Intimatul nu a contestat faptul că era pus 

să muncească în maniera 24/24, ci a dorit ca angajatorul să îi plătească munca prestată, 

conform normelor legale, să nu fie exploatat prin suprimarea dreptului constituţional. 

Exemplul calculului indicat de către apelantă nu se aplică în cazul 

reclamantului, deoarece acesta a lucrat 24/24 și nu în succesiunea prezentată în 

motivele de apel. De altfel, aceasta nu corespunde realităţii care, în comparaţie cu 

apelanta, a fost probată deja cu înscrisuri și cu declaraţiile martorilor, foşti colegi ai 

reclamantului, audiaţi de către instanţă în mod nemijlocit. 

Nu există nici o dovada că societatea și-a îndeplinit în totalitate obligaţiile, mai 

mult, societatea uitând să achitate concediul de odihnă ori contravaloarea concediului 

medical. Nu a fost adăugat nici un spor și nici compensare cu zile libere nerezultând 
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aceste aspecte din vreo probă administrată. Apelanta se află în culpă, nerespectând 

drepturile intimatului și neplătind în mod legal timpul lucrat efectiv de către acesta. 

Deoarece nu au fost nici indicate și nici depuse înscrisurile care constituie teza 

probatorie indicată de apelantă, solicită respingerea probei solicitate prin cererea de 

apel. 

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

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea de Apel constată 

următoarele:  

Hotărârea apelată este amplu şi temeinic motivată, cuprinzând expunerea 

detaliată a probelor ce au stat la baza determinării necesare a situaţiei de fapt. Apelanta 

critică hotărârea primei instanţe, apreciind că în mod eronat aceasta a valorificat 

concluziile expertizei contabile efectuate în cauză. 

Contrar poziţiei societăţii apelante, prima instanţă a soluţionat pretenţia 

reclamantului după determinarea prealabilă a situaţiei factuale concrete, prin 

coroborarea tuturor probelor administrate. Prioritar, se reţine că prima instanţa a dat 

eficiență legală dispoziţiilor legale ce reglementează sarcina probei, atât în materia 

specială a dreptului muncii, cât şi în dreptul comun - drept procesul civil. Astfel, pe de 

o parte, potrivit art. 272 Codul muncii, sarcina probei în litigiile de muncă revine 

angajatorului, care este obligat să depună toate dovezile în apărarea sa, până la prima 

zi de înfăţişare. Or, pârâta nu a depus nicio dovadă până la primul de termen de 

judecată acordat în faţa primei instanţe.  

În condiţiile în care cauza acţiunii viza tocmai neevidențierea corectă a 

timpului de lucru al reclamantului şi neplata drepturilor băneşti aferente, din punct de 

vedere probatoriu pertinenţa şi utilitatea probelor se circumscriau finalităţii 

determinării concrete a situaţiei de fapt reprezentate de programul de lucru pe perioada 

în litigiu, 26.05.2016-14.09.2017.  

În aceasta materie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat că „în ceea ce 

privește noțiunea „timp de lucru”, în sensul art. 2 pct. 1 din Directiva 2003/88, trebuie 

amintit că, în mod repetat, Curtea s-a pronunțat în sensul că această directivă definește 

respectiva noțiune ca fiind orice perioadă în care lucrătorul se află la locul de muncă, 

la dispoziția angajatorului și își exercită activitatea sau funcțiile, în conformitate cu 

legislațiile și/sau practicile naționale, și că această noțiune trebuie înțeleasă prin 

opoziție cu noțiunea de perioadă de repaus, acestea excluzându-se reciproc (Hotărârea 

Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, punctul 48, Hotărârea Dellas și alții, C-14/04, 
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EU:C:2005:728, punctul 42, precum și Ordonanța Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, 

punctul 24, și Ordonanța Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punctul 42).” 

De asemenea, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a concluzionat că 

articolele 3, 5 și 6 din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

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

în lumina articolului 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, precum și a articolului 4 alineatul (1), a articolului 11 alineatul (3) și a 

articolului 16 alineatul (3) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 

privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și 

sănătății lucrătorilor la locul de muncă, trebuie interpretate în sensul că se opun unei 

reglementări a unui stat membru care, potrivit interpretării care este dată acesteia de 

către jurisprudența națională, nu impune angajatorilor obligația de a institui un sistem 

care să permită măsurarea duratei timpului de lucru zilnic efectuat de fiecare lucrător. 

În acest sens, Curtea a reţinut că deşi „răspunderea angajatorului cu privire la 

respectarea drepturilor conferite de Directiva 2003/88 nu poate fi nelimitată, nu este 

mai puțin adevărat că o reglementare națională a unui stat membru care, potrivit 

interpretării acesteia de către jurisprudența națională, nu impune angajatorului să 

măsoare durata timpului de lucru efectuat poate goli de substanța lor drepturile 

consacrate la articolele 3 și 5, precum și la articolul 6 litera (b) din această directivă, 

neasigurând lucrătorilor respectarea efectivă a dreptului la o limitare a timpului maxim 

de lucru și la perioade minime de repaus, și nu este, așadar, conformă obiectivului 

urmărit de respectiva directivă, care consideră aceste prescripții minime indispensabile 

protecției securității și sănătății lucrătorilor (a se vedea prin analogie, Hotărârea din 7 

septembrie 2006, Comisia/Regatul Unit, C-484/04, EU:C:2006:526, punctele 43 și 

44).”; Cauza C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) 

împotriva Deutsche Bank SAE, Hotărârea din 14.05.2019). 

În planul dreptului intern, art. 119 alin. 1 Codul muncii prevede că angajatorul 

are obligația de a ţine la locul de muncă, definit potrivit art. 161, evidenţa orelor de 

muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit 

ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această 

evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru. 

De asemenea, art. 5 alin. 3 din Legea nr. 333/2003 stabileşte că „prin planul de 

pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, 

numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, 

amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, consemnul 
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posturilor, legătura şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi persoanelor şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, 

vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii, 

precum şi documentele specifice serviciului de pază”. 

Deși pârâta ar fi trebuit să se afle în posesia proceselor-verbale de predare 

primire a postului de pază, aceasta nu le-a depus, dar nici nu a administrat alte 

mijloace de dovadă posibile referitoare în special la numărul de salariați, modalitatea 

de repartizare a acestora pe posturile aflate în pază, pontaje sau alte înscrisuri. În 

raport de prevederile normative imperative, angajatorul pârât nu a exhibat vreo 

minimă dovadă a înregistrării şi evidenţierii timpului de lucru al salariaţilor, 

reclamantul fiind cel care a depus la dosar procese-verbale privitoare la organizarea 

serviciului de pază, necontestate de societatea pârâtă potrivit art. 301 C.pr.civ. Or, din 

înscrisurile depuse de reclamant rezultă că în serviciul de pază, reclamantul lucra 

alternativ doar cu un alt salariat (BS), cu program de 24 ore (orele 07-07), urmate de o 

pauză de 24 de ore. Situaţia de fapt ce rezultă din înscrisurile depuse este confirmată şi 

de martorul audiat în cauză, M.Ş, pârâta neadministrând vreo dovada vizând situaţia 

faptică a timpului de lucru. Din această perspectivă, susţinerile din apel referitoare la 

durata timpului de lucru al salariatului reclamant sau alternarea serviciului de pază cu 

mai mulţi salariaţi rămâne lipsită de orice suport probator şi, în consecinţă, lipsită de 

orice pertinenţă judiciară. În consecinţă, este lipsit de temei apelul în ceea ce privește 

greşita determinare de către instanţă a timpului de lucru al reclamantului, dezlegarea 

dată de instanţa de fond fiind sub acest aspect legală şi temeinică. 

În raport de contextul factual astfel determinat, raportul de expertiză a reflectat, 

în plan financiar contabil, situaţia drepturilor băneşti cuvenite reclamantului. Criticile 

apelantei sunt generice şi laxe, exprimând în principal nemulțumirea faţă de cuantumul 

total al sumei stabilite de expert. Contrar celor susținute de apelantă, de exemplu 

pentru luna iunie 2016, prin expertiza contabilă nu s-a concluzionat un total de 562 ore 

lucrate de salariat, ci un total de 360 compus din 168 ore lucrătoare conform legii şi 

192 ore suplimentare. Din acest total de 360 ore, 82 ore au fost lucrate sâmbăta, 

duminica sau în perioada de sărbători legale şi 120 de ore au fost ore de noapte. De 

altfel, plecând de la situaţia premisă deja stabilită potrivit căreia pe parcursul unei luni 

reclamantul lucra doar alternativ cu celălalt salariat, într-un program de 24 ore, urmat 

de 24 ore pauză, rezultă aritmetic faptul că numărul de ore lucrate în iunie 2016 de 

către reclamant era de 360 (30 zile ale lunii iunie x 24 ore/zi =720 ore/lună: 2 salariați 

= 360 ore/ salariat; de asemenea 15 zile/lună x 8 ore de noapte = 120 ore). În 



13 

 

consecinţă, concluziile expertizei contabile au la bază elemente logico-matematice 

corecte, astfel încât criticile apelantei sunt lipsite de substanță şi se întemeiază pe o 

prezentare eronată şi trunchiată a acestora. De altfel, raportul de expertiză contabilă, 

prin caracterul său ştiinţific, se impune în plan probator, fiind în sarcina apelantei să 

facă administreze dovezi contrare, în condițiile în care soluția judiciară are la bază 

exclusiv un silogism judiciar bazat pe probele administrate, silogism ce poate diferi de 

realitatea faptică la care se raportează una din părți, dar pe care aceasta nu o poate 

susține probator în fața instanței. 

În consecinţă, întrucât hotărârea pronunţată este legală şi temeinică, 

întemeindu-se pe mijloacele de dovadă administrate, în temeiul art. 480 C.pr.civ, a fost 

respins apelul declarat de pârâta SC „Y.” SRL. 

 

 


