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1. Evaluarea profesională periodică a salariaţilor; determinarea normelor 

procedurale aplicabile, în raport de activitatea efectiv prestată pe durata supusă 

evaluării; prerogativele angajatorului; încălcarea normelor edictate la nivelul 

angajatorului; sancţiunea aplicabilă; limitele de analiza ale instanţei  

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii, evaluare profesională periodică a salariaţilor 

Indice alfabetic: evaluarea profesională a salariaţilor; stabilirea criteriilor şi a 

metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale la nivelul 

angajatorului; refuzul evaluatorului de a realiza evaluarea; sancţiunea ce 

intervine în caz de încălcare a procedurilor de evaluare  

Temei de drept: art. 17 C.muncii, art. 242 alin. 1 lit. i C.muncii  

 

Simpla menţiune privind refuzul evaluatorului de a realiza procedura de 

evaluare nu poate reprezenta un temei juridic pertinent pentru a aprecia ca justificată 

eludarea dispoziţiei regulamentare, angajatorul fiind ţinut de aplicarea propriei 

proceduri, fie în forma tipică, fie în forma excepţională, prin desemnarea 

înlocuitorului evaluatorului.  

De asemenea, angajatorul nu poate aprecia în mod arbitrar modalitatea de 

evaluare a salariatului şi nu poate impune, peste şi împotriva dispozițiilor procedurii 

interne aprobate, ca activitatea reclamantului să fie evaluată printr-o singură fişă de 

evaluare, de către şeful de serviciu, această practică fiind contrară în mod evident 

prevederilor din Procedura şi criteriile de evaluare a activităţii profesionale a 

salariaţilor. Chiar dacă şeful serviciului are în subordine şi locul de muncă al 

reclamantului până la 06.10.2017 şi avea calitatea de a evaluator pentru activitatea 

reclamantului pentru întreg anul 2017, acest aspect trebuia să transpară din dispoziţii 

scrise şi trebuia corelat cu prevederile regulamentare în sensul întocmirii a două fişe 

de evaluare distincte, aferente fiecăreia dintre funcţiile prestate de reclamant. În acest 

sens, angajatorul nu poate aplica în cazul reclamantului, în mod trunchiat şi parțial, 

dispozițiile regulamentare, evaluarea trebuind să reflecte fiecare dintre activitățile 

desfășurate de contestator în cursul anului 2017. 

 

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

588/15.10.2019 

Prin sentința civilă nr. 2069 din data de 17 decembrie 2018, Tribunalul Iași a 

admis acţiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu „C.N.C.” SA şi a 

anulat fișa de evaluare a performanțelor individuale, pentru activitatea desfășurată în 

anul 2017, emisă de pârâtă. 

A obligat pârâta la refacerea procedurii de evaluare și la reevaluarea activității 

profesionale prestate de reclamant în anul 2017, conform Procedurii și criteriilor de 

evaluare a activității profesionale a salariaților, aplicabile la nivelul „C.N.C.” SA. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Iaşi, reclamantul X, în 

contradictoriu pârâta cu „C.N.C.” SA a solicitat anularea fișei de evaluare a 
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performanțelor individuale pentru anul 2017 , implicit a calificativului „satisfăcător” 

care a fost acordat în urma evaluării; obligarea pârâtei la refacerea procedurii de 

evaluare şi la reevaluarea activităţii profesionale pentru anul 2017 de către o comisie 

neutră, procedural constituită și obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În procedura de regularizare a arătat că obiectul cererii de chemare în judecată 

îl formează anularea fișei de evaluare, iar ca temei juridic a invocat art. 17, art. 241-

244 din Codul muncii, Legea nr. 571/2004, Legea nr. 682/2002. 

Prin decizia nr. 1.8.M/620/5.10.2017 pârâta a dispus reintegrarea reclamantului 

în funcţia de șef birou Electrificare și Telecomunicații în cadrul Serviciului D., 

conform Deciziei Civile nr. 455/2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 

X/99/2017 începând cu data de 6.10.2017. Tot prin aceasta decizie se arăta că decizia 

nr. 1.8.R/247/16.06.2016 și actul adiţional nr. 1.8.R/248/16.06.2016 se anulează prin 

decizia Curții de Apel nr. 455/2017.  

Prin actul adiţional din data de 16.06.2016 s-a stabilit că reclamantul va ocupa 

funcţia de inginer începând cu data de 1.06.2016. Reclamantul a semnat această 

decizie de reintegrare și a arătat ca este de acord cu reintegrarea pe post. Prin actul 

adiţional nr. 1.8.M/621/5.10.2017 la contractul individual de muncă se arăta că 

reclamantul va începe din data de 06.10.2017 activitatea de șef birou. Acest act 

adiţional este însușit de reclamant prin semnătură. 

Așadar, reclamantul a desfășurat în fapt activitatea de inginer până la data de 

5.10.2017 și din data de 06.10.2017 a desfășurat activitatea de șef de secție. 

Prin fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 

personalul din centralul companiei și centralul sucursalelor regionale în anul 2017 s-a 

acordat contestatorului nota 6.91 și calificativul final stabilit de evaluator ca fiind 

„satisfăcător”. 

Reclamantul a contestat acest calificativ în data de 12.04.2018. Societatea 

angajatoare, prin adresa nr. 17/2RP/361/12.04.2018 a răspuns reclamantului în sensul 

că, potrivit art. 13.1 din Regulamentul intern aprobat prin CA nr. 133/8.12.2016, 

evaluarea activității profesionale şi/ sau a performanțelor profesionale individuale ale 

salariaților, aplicabilă, se realizează în conformitate cu „Procedura și criteriile de 

evaluare a activității profesionale a salariaților”, aplicabile la nivelul angajatorului și 

este consemnată în fișe de evaluare a performanțelor profesionale. A arătat că fișa de 

evaluare se realizează în două etape, autoevaluarea și evaluarea realizate de evaluator. 

În cazul reclamantului, fiind șef birou, evaluatorul este persoana aflată în 

funcția de conducere ierarhic superioară. Prin fișa de evaluare a performanțelor 
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profesionale individuale pentru personalul din centralul companiei și centralul 

sucursalelor în anul 2017, reclamantul şi-a acordat nota maximă la toate capitolele. 

Evaluatorul, la criteriul privind performanța „cunoștințe tehnice” a acordat nota 

maxima, 10, la „productivitate” a specificat ca nu este operativ în efectuarea lucrărilor 

și a acordat nota 8. La criteriul „calitate” a obținut nota 5 și s-a arătat că nu face 

corelația datelor analizate, nu este atent la detaliu, multe lucrări necesită refacere, 

întocmește documente primare omițând date relevante. La „abilități utilizare 

computer” a obținut nota 10. La criteriul privind „siguranța”, evaluatorul a arătat ca nu 

întocmește rapoarte de verificare a instalațiilor de electrificare ce concură la siguranța 

circulației feroviare și a notat reclamantul cu nota 6. La criteriul privitor la „satisfacția 

colaboratorilor” a obținut nota 7 și s-a specificat că nu este principial în relațiile de 

serviciu cu lucrătorii altor compartimente, la criteriul „atitudine”, a fost notat cu nota 5 

și se arăta că reclamantul creează disconfort în colectiv, aruncă cuvinte jignitoare 

colegilor și superiorilor. În ceea ce privește „lucrul în echipă”, a fost notat cu nota 5 

deoarece nu respectă colegii și superiorii și nu este dispus să ajute. În ceea ce privește 

„comunicarea” a primit nota 5 și se prevede că abordează superficial tematica 

lucrărilor. La rubrica intitulată „factor de organizare” a primit nota 7 și se prevede că 

nu păstrează documentele prelucrate în cadrul Biroului ET, clasificate pe categorii și 

cronologic; în ceea ce privește criteriul intitulat „capacitate de conducere” a primit 

nota 8 și se precizează că nu respectă și contestă anumite atribuții prevăzute în ROF și 

fișa postului pentru funcţia pe care o deține, nu respectă superiorii.  

În cauză interesează și ceea ce a înţeles legiuitorul să proteguiască la edictarea 

normei prevăzute la art. 8 din Codul muncii, potrivit cu care relațiile de muncă se 

bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe. 

Astfel, instanța reține că această fișă de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale pentru personalul din centralul companiei și centralul sucursalelor 

regionale, în anul 2017, a fost completată de către șeful ierarhic Y., la data de 

07.05.2018, pentru întreg anul 2017. 

Este de observat că reclamantul, în mod efectiv pana la data 5.10.2017, a 

desfășurat activitate de inginer și din data de 06.10.2017 a desfășurat activitatea de șef 

de secție. 

Așadar, fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru 

personalul din centralul companiei și centralul sucursalelor regionale în anul 2017 

trebuia să fie pe ambele categorii de activități, cu toate că, prin hotărârea Curții de 
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Apel nr. 455/2017 s-a dispus reintegrarea, activitatea în fapt, până la data reintegrării 

efective, a fost cea de inginer și nu cea de șef birou. 

Astfel, reclamantul a desfășurat activitatea de inginer până la data de 5.10.2017 

și de șef birou de la data de 6.10.2017 până la data de 31.12.2018. 

În preambulul fișei de evaluare a reclamantului, la rubrica „loc de muncă” se 

arăta Divizia Instalații - fără a se preciza și funcţia. 

Astfel, reclamantul, conform deciziei nr. 1.8.R/247/16.06.2016, a deținut 

funcția de șef birou unitatea Tehnica – Biroul relații cu filialele până la data de 

01.06.2016, după această dată a fost trecut în funcţia de inginer I la divizia Instalații - 

Biroul Electrificare și Telecomunicații.  

Potrivit punctului 4 din Procedura și criteriile de evaluare a activității 

profesionale a salariaților aplicabile, prin evaluator se înțelege persoana aflată în 

funcția de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfășoară 

activitatea salariatul evaluat. 

Astfel, pentru perioada în care reclamantul a exercitat, în fapt, funcţia de 

inginer (01.01.2017-5.10.2017), acesta trebuia evaluat pentru activitatea desfășurată în 

mod efectiv, astfel că evaluarea trebuia să fie realizată de șeful ierarhic I.F și nu de 

către Y. care deținea funcţia de șef de divizie. 

Pentru perioada 6.10.2017-31.12.2017 evaluarea trebuia să fie în raport cu 

activitatea desfășurata de șef de birou, iar calitatea de evaluator trebuia să îi revină 

sefului de serviciu Z. Astfel, instanța a reținut că evaluarea a fost incorect realizată atât 

prin prisma activității analizate, cât și prin stabilirea și desemnarea evaluatorului. 

Mai reţine instanța că, în ceea ce privește calitatea pregătirii profesionale şi 

ştiinţifice a reclamantului X, a fost apreciat cu nota 10, însă la criterii precum 

comportamentul, atitudinea faţă de muncă şi faţă de colegi sau superiori, 

operativitatea, capacitatea de conducere a fost notat cu note mai mici având la bază o 

serie de obiecții. Instanța însă, consideră că obiecțiile evaluatorului nu sunt susținute 

de dovezi și nici nu sunt dovedite, având în vedere că în litigiile de muncă, în raport de 

art. 272 din Legea nr. 53/2003, sarcina probei îi revine angajatorului. 

Este de reținut că, în ceea ce privește susținerea reclamantului că procedura în 

baza căreia s-a desfășurat evaluarea a fost realizată fără a fi informat cu privire la 

criteriile de evaluare a sarcinilor trasate, a obiectivelor de performanță urmărite, pârâta 

a depus la dosarul cauzei Regulamentul Intern înregistrat sub nr. 1/2/4.01.2017. 

Capitolul XIII privind procedura și criteriile de evaluare a activității profesionale a 

salariaților prevede că evaluarea se realizează în conformitate cu procedura și criteriile 
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de evaluare a activității profesionale a salariaților aplicabile la nivelul angajatorului, 

atașată regulamentului și este consemnată în fișa de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale, cuprinse în anexele 1 și 2 la Regulamentul intern. 

Pârâta a depus un tabel nominal prin care se atestă că regulamentul intern, 

actualizat în data de 04.01.2017, a fost adus la cunoștința reclamantului, prin 

semnătură. 

La dosar a fost depus tabelul prin care Divizia Instalaţii a întocmit act nr. 

4.2.1/42/09.02.2018, prin care personalul din centralul diviziei instalații a fost 

prelucrat și a luat la cunoștință despre procedurile și criteriile de evaluare a activității 

profesionale, conform actului nr. 4.1.8.V/41/22.01.2018 emis de serviciul RU, unde 

reclamantul a semnat la poziţia 16, în data de 9.02.2018. 

În reflecţia celor expuse mai sus, raportat la dispozițiile legale, instanța de fond 

a admis acțiunea. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta, considerând-o nelegală și 

netemeinică. 

Cu privire la critica adusă conform căreia intimatul trebuia evaluat de şeful 

ierarhic superior pentru cele două funcţii deţinute în cursul anului 2017, s-a arătat că 

intimatul a deţinut funcţia de inginer în Divizia Instalaţii. Urmare a acţiunii sale în 

justiţie, prin decizia nr. l.8.M/620/05.10.2017, intimatul a fost numit pe postul de şef 

birou în Divizia Instalaţii. Şeful biroului de până la acea dată a fost transferat la 

Divizia Tehnică, pe post de inginer. 

Având în vedere că şeful de birou ET (pentru perioada 01.01.2017-04.10.2017) 

a fost transferat din Divizia Instalaţii la Divizia Tehnică începând cu data de 

05.09.2017, dată la care a fost numit pe post de birou ET intimatul, care a refuzat 

întocmirea fişei de evaluare profesională a reclamantului X pentru perioada 

01.01.2017-04.10.2017. 

Coroborând cronologic date prezentate, se constată că nu s-a comis nicio 

ilegalitate în situaţia în care intimatul a prezentat înlocuitorului şefului de divizie 

(acesta fiind în concediu medical) fişa de evaluare semnată în data de 02.05.2018, la 

ora 10:00 (date olografe înscrise în fişă de reclamantul X). La revenirea din concediu 

medical, şeful de divizie a semnat (înlocuitorul are competenţe limitate, privesc 

problemele curente ale subunităţii). 

În ceea ce priveşte aspectul că nu s-au întocmit fişe diferite pentru cele două 

funcţii îndeplinite în anul 2017, precizează apelanta că fişa de evaluare este nominală, 

dar nu prevede consemnarea funcţiei, ci numai locul de muncă (se transmite modelul 
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fişei anexat la procedura de evaluare). Se poate sesiza, însă, că fişa este identică pentru 

primele 10 criterii şi criteriul 11 se aplică personalului de conducere, după caz (acest 

criteriu s-a utilizat la reclamantul X, pentru perioada 05.10.2017-31.12.2017). Deci nu 

este greşit că s-a utilizat aceeași fişă, în situaţia în care, pentru întreaga perioadă, a 

avut acelaşi loc de muncă, la Biroul BET. 

Şeful Diviziei Instalaţii a dispus şefului de serviciu PDA să întocmească fişa de 

evaluare a intimatului pentru anul 2017 în întregime, şeful de serviciu fiind superiorul 

ierarhic al şefului de birou care plecase şi implicit şeful ierarhic superior în anul 2017 

a reclamantului X. Prin urmare, evaluatorul lui X pentru anul 2017 este şeful 

Serviciului PDA, serviciu care are în componenţă biroul ET (biroul ET este 

compartiment funcţional al Serviciului PDA şi toate documentele financiare verificate 

de reclamantul X în această perioadă au fost vizate şi certificate de şeful Serviciului 

PDA). 

De asemenea, instanţa de fond a reţinut neregularităţi în notarea unor criterii de 

evaluare a performanței, însă intimatul desconsideră siguranţa circulaţiei feroviare, 

refuzând să accepte (consemnare olografă în FP de şef birou - actul nr. 

4.1/507/05.10.2017 anexat) efectuarea controlului prin sondaj. În anul 2017 intimatul a 

fost sancţionat disciplinar de trei ori. Toate aceste decizii de sancţionare a intimatului 

au ca motiv principal neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform prevederilor din 

Fişa Postului şi a Regulamentului Intern, respectiv un comportament jignitor, 

calomnios şi acuzator la adresa colegilor sau a şefilor ierarhici. Conform art. 39 alin. 2 

lit. a din Codul muncii, salariatul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 

conform fişei postului. Prin urmare, din moment ce a semnat fişa postului, devine 

responsabil de realizarea sarcinilor de serviciu specifice postului (se anexează la 

prezenta copiile acestor decizii de sancţionare din anul 2017. Intimatul a contestat în 

instanţă aceste sancţiuni, unele favorabil, dar indiferent de decizia instanţei (care a 

judecat cauza inclusiv sub aspectul formal) faptele acestuia sunt reale şi dăunătoare 

funcţionării subunităţii. 

Reţinerile instanţei cu privire la prevederile art. 8 alin. (1) din Codul muncii nu 

au nimic în comun cu solicitarea de anulare a fişei de evaluare profesionale pe anul 

2017 a intimatului, care are de îndeplinit sarcini de muncă conform prevederilor din 

fişa de post, acestea nu sunt negociabile şi nu sunt dedicate doar acestuia. Sub 

pretextul faptului că are calitatea de martor denunţător într-un dosar penal, acesta nu 

poate fi scutit de îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform cerinţelor din Fişa de post 

nr. 4.1/507/5.10.2017, Cap. VI. Subcapitolul A „Atribuţii specifice”, respectiv nu 
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poate fi tolerat necondiţionat, având un comportament necivilizat, lipsit de respect şi 

neaplicând prevederile din cap VI. Subcapitolul B. 

De asemenea, ca argumente folosite pentru a sublinia comportamentul şi 

limbajul intimatului, s-a ataşat o notă de relaţii completată de intimat în data de 

05.04.2017 şi o contestaţie înaintată de acesta, conducerii, în 20.03.2017. În conţinutul 

acestora se constată că intimatul foloseşte sistematic şi necontrolat jigniri, acuze 

nefondate şi mincinoase, calomnii adresate personalului Diviziei Instalaţii. 

Pe fondul cauzei, evaluarea profesională intimatului s-a făcut conform 

prevederilor regulamentare, nu există justificare pentru anularea fişei pe motiv de 

încălcare a procedurii de evaluare. Intimatul a fost informat despre criteriile de 

evaluare prin prelucrare Regulamentului Intern al fiecărei unităţi CF (Cap XIII, art. 

13.1.) conform prevederilor art. 59(2), lit. d din Contractul Colectiv de Muncă. 

Intimatul a fost prelucrat şi a luat la cunoştinţă sub semnătură prevederile 

Regulamentului Intern. 

Reclamantul a fost informat despre începutul procedurii de evaluare 

profesională. Divizia Instalaţii Iaşi a distribuit procedura şi fişele de evaluare a 

activităţii profesionale angajaţilor din subordine. În actul de prelucrare şi însuşire nr. 

4/2/42/09.02.2018 reclamantul X a semnat în data de 2 februarie 2017, luarea la 

cunoştinţă a procedurii şi a criteriilor de evaluare a activităţii profesionale, pentru anul 

2017. 

Concluzionând, se constată că intimatul nu respectă şi nu aplică prevederile 

procedurii respectiv nu cunoaşte procedura de evaluare profesională, în schimb 

contestă fişa de evaluare pe motiv de nerespectare a procedurii de către evaluator, deşi 

toate etapele procedurale au fost parcurse şi temeiul juridic al acţiunii este nereal, cum 

s-a demonstrat. 

Este prerogativa exclusivă a angajatorului, potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. 1 

lit. f din Codul muncii, ca, în limita normelor interne, să aprecieze, prin diferiţi factori, 

tocmai pentru a asigura obiectivitatea, asupra numărului de dosare soluţionate, asupra 

existenţei ori inexistenţei restanţelor, asupra cunoştinţelor şi experienţei ori asupra 

altor criterii specifice. 

Activitatea salariatului poate fi cunoscută, apreciată şi evaluată de şeful 

ierarhic superior, instanţa neavând posibilitatea să se constituie în comisie de evaluare 

şi să aprecieze calitatea activităţii unui salariat dintr-un domeniu cu specific aparte, ci 

să aprecieze dacă acordarea calificativelor a fost justificată sau nu. Consideră apelatul 

că instanţa de fond a depăşit cadrul procesual în raport cu cererea cu care a fost 
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învestită, analizând motive noi, care nu au fost invocate de contestator prin contestaţia 

formulată.  

Pentru aceste motive, consideră că evaluarea intimatului a fost făcută în 

conformitate cu Procedura şi Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a 

salariaţilor, argumentată obiectiv şi nu e necesară o reevaluare, astfel încât solicită 

admiterea apelului formulat şi, pe cale de consecinţă, modificarea în tot a sentinţei 

civile nr. 2069/2018 cu consecinţa respingerii contestaţiei formulate ca fiind 

neîntemeiată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 466 şi următoarele C.proc.civ. 

Intimatul nu a formulat întâmpinare, însă, la data de 07.10.2019 a depus la 

dosar concluzii scrise, prin care arată că motivele invocate de apelantă sunt nefondate, 

controlul exercitat de instanţa de fond s-a rezumat strict la verificarea respectării 

procedurii de evaluare şi a actelor efectuate în cadrul acestei proceduri.  

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri.  

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

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

următoarele:  

Obiectul prezentei cauze îl reprezintă pretenţia reclamantului X de anulare a 

fişei de evaluare a performanțelor individuale pe anul 2017, cu obligarea angajatorului 

la refacerea procedurii şi reevaluarea act activităţii sale. Pretenția dedusă judecăţii a 

fost apreciată de către prima instanţa ca fiind întemeiată, reţinându-se ca fiind 

încălcate atât normele procedurale edictate la nivelul angajatorului, cât şi criteriile de 

obiectivitate necesare în realizarea evaluării salariatului. 

Apelanta societatea angajatoare critică concluziile primei instanţe, susținând că 

au fost respectate toate etapele procedurale, atât în ceea ce priveşte desemnarea 

evaluatorului, cât şi în ceea ce priveşte elementele formale de evaluare. 

Mai întâi, se reţine la nivel regulamentar, societatea a adoptat „Procedura şi 

Criteriile de Evaluare a Activităţii Profesionale a Salariaţilor”. Potrivit actului intern al 

angajatorului, perioada de desfăşurare a activităţii de evaluare este cuprinsă între 1 

ianuarie şi 31 martie din anul următor perioadei evaluate (art. 2.1), prin excepție 

evaluarea realizându-se şi în cursul perioadei evaluate, atunci când pe parcursul 

perioadei evaluate raportul de muncă al salariatului evaluat încetează, se suspendă sau 

se modifică, în condițiile legii. În acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de 

până la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă. Evaluarea va fi 

făcută într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea, suspendarea 
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sau modificarea raportului de muncă. La obținerea calificativului anual va fi avut în 

vedere, în funcție de specificul atribuțiilor prevăzute în fişa postului şi calificativul 

obținut înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă (art. 

2.2 lit. a). Potrivit procedurii, prin evaluator se înţelege persoana aflată în funcţie de 

conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară 

activitatea salariatul (şeful locului de muncă); persoană aflată în funcția de conducere 

ierarhic superioară, potrivit structurii organizatorice a unităţii/subunităţii pentru 

salariatul aflat într-o funcție de conducere; în situaţii excepţionale se admite evaluarea 

de către înlocuitorul evaluatorului ca urmare a imposibilității evaluatorului de a-şi 

exercita atribuțiile, numai dacă perioada de înlocuire depăşeşte 30 de zile (art. 4). De 

asemenea, fişa de evaluare va fi semnată şi datată de persoana care face evaluarea 

(şeful direct al persoanei evaluate) - (art. IV - pct. 8). În cazul în care între salariatul 

evaluat şi evaluator există diferenţe de opinii asupra evaluării, evaluatorul poate 

modifica fişa de evaluare, dacă se ajunge la un punct de vedere comun. (art. IV pct. 

10).Fişa de evaluare se înaintează contrasemnatarului (şeful ierarhic al evaluatorului, 

potrivit structurii organizatorice) pentru semnare şi datare (art. IV pct. 12). Potrivit 

prevederilor inserate la art. IV pct. 15, salariatul nemulţumit de calificativul final al 

evaluării poate face contestaţie la şeful ierarhic superior contrasemnatarului sau 

conducătorul unităţii, după caz, în termen de 5 zile calendaristice de la data luării la 

cunoștință şi se soluționează în termen de 10 zile de la data depunerii contestaţiei. 

Rezultatul se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionare. 

Or, în raport de aceste prevederi, în cauză este necontestat de către părţi, că de 

la data de 1.06.2016 contestatorul X a deţinut funcţia de inginer în Divizia Instalaţii - 

Birou Electrificare şi Telecomunicaţii, în subordinea şefului de birou Y. Ca urmare a 

hotărârii judecătoreşti definitive, prin decizia nr. 1.8.M/620/5.10.2017, intimatul a fost 

numit pe postul de şef birou la Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii.  

Or, raportat la prevederile regulamentare anterior citate, decizia civilă nr. 

455/2017 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. X/99/2017, prin care s-a 

dispus reintegrarea contestatorului, reprezintă o cauză legală de modificare a 

raporturilor de muncă, devenind incidentă prevederea înscrisă în art. 2.2 lit. a din 

Procedura şi criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor. Or, potrivit 

acestei dispoziţii, în termen de 15 zile de la modificarea raportului de muncă, 

evaluarea se realizează de către şeful locului de muncă deţinut pe perioada până la 

intervenirea modificării. Simpla menţiune privind refuzul evaluatorului de a realiza 

procedura nu poate reprezenta un temei juridic pertinent pentru a aprecia ca 
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justificativă eludarea dispoziţiei regulamentare, angajatorul fiind ţinut de aplicarea 

propriei proceduri, fie în forma tipică, fie în forma excepţională, prin desemnarea 

înlocuitorului evaluatorului, potrivit punctului 4.1.  

De asemenea, angajatorul nu poate aprecia în mod arbitrar modalitatea de 

evaluare a salariatului şi nu poate impune, peste şi împotriva dispozițiilor procedurii 

interne aprobate, ca activitatea reclamantului să fie evaluată printr-o singură fişă de 

evaluare, de către şeful de serviciu PDA, această practică fiind contrară în mod evident 

prevederilor art. 2.2 lit. a şi art. 4 din Procedura şi criteriile de evaluare a activităţii 

profesionale a salariaţilor. Chiar dacă şeful serviciului PDA are în subordine şi Biroul 

ET (locul de muncă al reclamantului până la 06.10.2017) şi avea calitatea de a 

evaluator pentru activitatea reclamantului pentru întreg anul 2017, acest aspect trebuia 

să transpară din dispoziţii scrise şi trebuia corelat cu prevederile regulamentare în 

sensul întocmirii a două fişe de evaluare distincte, aferente fiecăreia dintre funcţiile 

prestate de reclamant. În acest sens, angajatorul nu poate aplica în cazul reclamantului, 

în mod trunchiat şi parțial, dispozițiile regulamentare, evaluarea trebuind să reflecte 

fiecare dintre activitățile desfășurate de contestator în cursul anului 2017. 

Mai mult, potrivit procedurii de evaluare, diferenţele de opinii dintre salariatul 

evaluat şi evaluator trebuiau supuse dezbaterii, în condiţiile art. IV pct. 8-10, părţile 

putând ajunge la un punct de vedere comun. De asemenea, salariatul a formulat, la 

data de 07.05.2017, contestaţie la evaluare şi modul de evaluare, contestaţie 

nesoluționată de şeful ierarhic superior contrasemnatarului. Este real că în timpul 

procedurii de evaluare, salariatul a adresat o petiție conducerii Companiei, în care 

solicită refacerea fişei de evaluare profesională pe anul 2017, petiţie soluționată prin 

răspunsul din companie nr. 17/2PR/361/12.04.2018, dar acest răspuns nu exonerează 

angajatorul de soluționarea contestației finale formulate, potrivit regulamentului 

adoptat. În acest sens, răspunsul generic la o petiție semnată de către reclamant nu 

poate valora derobare de obligațiile imperative stabilite prin procedura de evaluare, 

referitoare la soluţionarea contestației în termen de 10 zile de la data depunerii 

contestaţiei şi comunicarea rezultatului salariatului în termen de 5 zile calendaristice 

de la soluţionare. 

În consecinţă, toate încălcările procedurale anterior evidențiate referitoare la 

procedura de evaluare sunt de natură a conduce, în mod direct, la vătămarea intereselor 

reclamantului în procedura de evaluare, motiv pentru care soluţia primei instanţe de 

anulare a fișei de evaluare a performanțelor individuale, pentru activitatea desfășurată 

în anul 2017, emisă de pârâtă, este legală şi temeinică. Pârâta este ținută la refacerea 
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procedurii de evaluare și la reevaluarea activității profesionale prestate de reclamant în 

anul 2017, cu distincțiile evidenţiate, conform Procedurii și criteriilor de evaluare a 

activității profesionale a salariaților.  

Din această perspectivă, rămâne lipsită de interes procesual analizarea 

aspectelor criticate de reclamant referitoare la modalitatea de notare a criteriilor de 

evaluare, consideraţiile primei instanţe pe acest aspect fiind dezlegări ce ţin de 

temeinicia evaluării şi nu de validitatea formală a acesteia. Or, în condiţiile în care 

respectarea cerinţelor formale primează, aspectele ținând de temeinicia evaluării 

depăşesc limitele analizei şi nu pot fi anvizajate în prezenta procedură jurisdicțională. 

În consecinţă, faţă de dispoziţiile art. 480 C.proc.civ., a fost respins apelul şi 

păstrată sentinţa. 

2. Contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probantă 

a înscrierilor efectuate în carnetul de muncă în lipsa certificării înregistrărilor de 

către camera de muncă, respectiv pentru care nu s-a făcut dovada executării 

contractului de muncă 

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei , 

valoarea probantă a înscrierilor efectuate în carnetul de muncă în lipsa certificării 

înregistrărilor de către camera de munca, respectiv pentru care nu s-a făcut dovada 

executării contractului de muncă 

Temei de drept: art. 16 lit. a, art. 158, art. 164, art. 165, art. 168 din Legea nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; art. 124 din Hotărârea nr. 

267/2011, art. 8, 9 din Legea nr. 130/1999, art. 279 alin. 1 din Codul muncii 

 

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

596/16.10.2019 

 

Ceea ce este relevant în cauză este forța probantă a mențiunilor din carnetul 

de muncă și nu determinarea culpei neefectuării acestora în conformitate cu 

prevederile legale. Câtă vreme nu există contrasemnarea carnetului de muncă, la data 

încetării activităţii, așa cum prevăd dispozițiile legale, mențiunile din carnetul de 

muncă nu pot constitui temei pentru recunoașterea unei perioade lucrate de un 

salariat la o societate privată ca vechime în muncă, respectiv stagiu de cotizare. 

Instanța de fond nu a fost investită cu o acțiune în constatarea vechimii în muncă, 

pentru a corobora înscrisurile depuse cu alte mijloace de probă, respectiv prezumții, 



13 

 

ci trebuia să se rezume la verificarea exclusivă a carnetului de muncă, respectiv dacă 

acesta poate face dovada vechimii în muncă/a stagiului de cotizare pentru perioada 

anterioară datei de 1 aprilie 2001, potrivit art. 159 alin. 1 și art. 16 lit. a) din Legea 

263/2010.” 

 

Prin sentinţa civilă nr. 672/07.05.2019, Tribunalul Iaşi a admis, în parte, 

contestaţia formulată de contestatorul C.M. în contradictoriu cu intimata Casa 

Judeţeană de Pensii Iaşi, a anulat decizia de pensie şi a obligat intimata la valorificarea 

perioadei 08.03.1993 - 10.09.1996, inscripţionată în carnetul de muncă seria Bd nr. 

0015289, al contestatorului, în cuantumul stabilit prin raportul de expertiză. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut următoarele: 

Prin cererea nr. 26912/400184/15.03.2017 înregistrată la Casa Teritorială de 

Pensii Iaşi, contestatorul C.M. a solicitat înscrierea la pensie la pensie pentru limită de 

vârstă, iar prin decizia nr. 342233/28.04.2017, intimata a admis cererea privind 

acordarea pensiei pentru limită de vârstă, cu motivarea că nu s-a valorificat perioada 

08.03.1993-10.09.1996 lucrată la SC A. SRL Paşcani, întrucât lipseşte viza ITM. 

În temeiul prevederilor art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, contestatorul a 

formulat contestaţia înregistrată sub nr. 56521/12.06.2017 la Casa Judeţeană de Pensii 

Iaşi, prin care a contestat decizia nr. 342233/28.04.2017. 

În ceea ce priveşte cererea de obligare a intimatei la valorificarea perioadei 

08.03.1993 - 10.09.1996 lucrată la SC A. SRL Paşcani, prima instanţă a constatat că 

este întemeiată. 

Astfel, în carnetul de muncă Seria Bd. Nr. 0015289, fostul angajator al 

contestatorului, respectiv SC A. SRL Iaşi, a inscripţionat, la nr. crt. 23-27, că în 

perioada 08.03.1993-0101.1994, petentul a deţinut funcţia de inginer principal, iar în 

perioada 01.06.1994-10.09.1996, a deţinut funcţia de director tehnic, fiind completată 

corespunzător rubrica „Parafa şi semnătura persoanei care face înscrierea.” 

Menţiunile efectuate în carnetul de muncă sunt atestate şi de adeverinţa nr. 

7232/CCMMRM/29.03.2018, eliberată de Inspecţia Muncii – Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Iaşi, care specifică faptul că petentul a fost salariatul SC A. SRL Iaşi, în 

baza contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 74 –C/12.03.1993, cu normă 

întreagă de 8 ore/zi, încheiat pe durată nedeterminată, în funcţia de inginer în perioada 

08.03.1993-01.12.1993, de director economic tehnic în perioada 01.06.1994-

01.01.1995 şi cu precizarea că angajatorul nu a depus la ITM decizia de încetare a 

contractului individual de muncă şi nici statul de plată a salariului aferent lunii iunie 



14 

 

1995. Însă, din înscrisul nr. 370/22.06.2016, reiese că petentul a deţinut calitatea de 

asociat şi administrator al SC „A.” SRL până la lichidarea societăţii, ceea ce întăreşte 

convingerea că şi perioada ulterioară datei de 01.01.1995, a fost corect inscripţionată 

în carnetul de muncă, fiind conformă cu realitatea. 

Aşadar, cum carnetul de muncă este actul oficial care se bucură de prezumţia 

de validitate, în care se înscriu datele privind activitatea depusă pe baza unui contract 

de muncă, aşa cum acestea rezultă din contract sau din actele originale eliberate de 

unităţi pe baza scriptelor pe care le deţin, se dovedeşte vechimea în muncă, vechimea 

neîntreruptă în muncă, vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, vechimea în funcţie, 

meserie sau specialitate, procentul şi timpul lucrat în locuri de muncă cu condiţii 

deosebite şi în grupe superioare de muncă, retribuţia tarifară de încadrare şi alte 

drepturi ce se includ în aceasta, prima instanţă a apreciat ca fiind relevante menţiunile 

inscripţionate în carnetul de muncă al contestatorului, Seria Bd. nr. 0015289. 

Prin urmare, instanţa de fond a reţinut că, lipsa vizei ITM de pe carnetul de 

muncă, faptul că angajatorul nu a depus decizia de încetare a contractului individual de 

muncă şi a statului de plată a salariului din luna iunie 1995, sunt obligaţii legale 

incumbate exclusiv angajatorului, pentru a căror nerespectare sunt reglementate 

sancţiuni civile ce pot fi aplicate de către organele abilitate, şi că nu trebuie să-i aducă 

prejudicii contestatorului, la stabilirea drepturilor de pensie, în ceea ce priveşte 

valorificarea activităţii prestate în perioada 08.03.1993 - 10.09.1996. 

Prin decizia 596/16.10.2018 Curtea de Apel Iaşi a reţinut următoarele: „Ceea 

ce se pune în discuție în prezenta cauză, în limitele apelului formulat, este dovada 

stagiului de cotizare realizat de contestatorul-intimat în perioada 08.03.1993-

10.09.1996, perioadă nevalorificată prin decizia nr. 342233/28.04.2017 privind 

acordarea pensiei pentru limită de vârstă, contestată în dosarul de față, cu motivarea că 

lipsește viza ITM Iași în carnetul de muncă. 

Potrivit art. 16 lit. a din Legea nr. 263/2010, constituie stagiu de cotizare în 

sistemul public de pensii vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor 

până la data de 1 aprilie 2001. 

Potrivit art. 159 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, pentru perioadele prevăzute la 

art. 16 lit. a) şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru 

agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu 

carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. 

Or, este evident că, atunci când dovada vechimii în muncă realizată anterior 

datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă, acesta trebuie să fie întocmit cu 
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respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976; în caz contrar, dovada se poate face 

,,cu alte acte prevăzute de lege”, respectiv cu adeverințe întocmite în conformitate cu 

dispozițiile art. 124 alin. 1 și 2 din HG nr. 257/2011 privind Normele de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.  

În speță, dovada vechimii în muncă realizată de intimatul-contestator în 

perioada 08.03.1993-10.09.1996, lucrată la SC A. SRL Paşcani, s-a făcut cu carnetul 

de muncă Seria BD Nr. 0015289, avut în vedere la emiterea Deciziei nr. 

342233/28.04.2017. 

În decizia contestată s-a reținut că nu s-a valorificat perioada 08.03.1993-

10.09.1996 lucrată la SC A. SRL Paşcani, întrucât lipseşte viza ITM. 

Potrivit art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 92/1976: ,,Carnetul de muncă se 

întocmeşte, se completează şi se păstrează de către unitatea socialistă sau societatea 

mixtă care funcţionează pe teritoriul Republicii Socialiste România, unde cel în cauză 

s-a încadrat pentru prima dată în muncă; pentru cei încadraţi pentru prima dată în 

muncă la persoane juridice, altele decât unităţile socialiste sau la persoane fizice, 

inclusiv la meşteşugarii cu ateliere proprii, carnetele de muncă se întocmesc, se 

completează şi se păstrează de către direcţiile judeţene pentru probleme de muncă şi 

ocrotiri sociale şi a municipiului Bucureşti.” 

Conform pct. 12 din Normele de aplicare privind stabilirea, desfăşurarea şi 

încetarea raporturilor de muncă în unităţile care sunt organizate şi funcţionează pe 

baza prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990, persoanele încadrate în unităţile din 

sectorul privat aveau obligaţia să depună carnetele de muncă spre păstrare şi 

completare la camera de muncă, odată cu înregistrarea contractului de muncă. 

Certificarea operaţiunilor efectuate în carnetele de muncă se făcea de către salariaţii 

Camerei de muncă. 

Ulterior, pct. 12 din Norme a fost modificat si completat prin Ordinul nr. 

289/1992 al Ministerului Muncii si Protecţiei Sociale, care menţiona faptul că, în 

situaţia în care înregistrările în carnetul de muncă sunt efectuate de unităţile 

comerciale cu capital integral sau parţial privat, realitatea acestor înregistrări se 

certifică de către camera de muncă prin contrasemnarea carnetului de muncă, la data 

încetării activităţii în societatea comercială respectivă. 

O obligaţie legală similară a fost introdusă prin dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 

83/1995: ,,Obligaţia de a înregistra contractele individuale de muncă la direcţiile de 

muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială 

a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, revine 
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următoarelor categorii de angajatori: a) persoane fizice; b) societăţi comerciale si 

celelalte categorii de agenţi economici cu capital privat sau mixt; c) asociaţii 

constituite potrivit Legii nr. 21/1924, precum şi celelalte asociaţii cu caracter obştesc 

care sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei române. 

Angajatorii prevăzuţi la alin. 1 au următoarele obligaţii: a) să prezinte lunar la 

direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi 

protecţie socială a municipiului Bucureşti actele din care rezultă plata contribuţiei 

pentru asigurările sociale de stat, a contribuţiei la constituirea Fondului pentru pensia 

suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului 

de şomaj; b) să prezinte carnetele de muncă ale salariaţilor la direcţiile de muncă şi 

protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a 

municipiului Bucureşti, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în 

vederea certificării legalităţii înscrierilor făcute şi pentru a fi contrasemnate.” 

Prin prisma acestor dispoziții legale, înregistrările efectuate în carnetul de 

muncă de agenții economici – societăți comerciale private – reprezintă ,,dovada 

vechimii în muncă” doar prin contrasemnarea/certificarea lor de către camerele de 

muncă/inspectoratele teritoriale de muncă competente. 

În speță, însă, în carnetul de muncă Seria Bd. Nr. 0015289, așa cum a reținut și 

prima instanță, fostul angajator al contestatorului-intimat, respectiv SC A. SRL Iaşi, a 

inscripţionat, la nr. crt. 23-27 că, în perioada 08.03.1993-01.01.1994, acesta a deţinut 

funcţia de inginer principal, iar în perioada 01.06.1994-10.09.1996, a deţinut funcţia 

de director tehnic, fiind completată rubrica „Parafa şi semnătura persoanei care face 

înscrierea.” 

Nu există certificarea mențiunilor de către camera de muncă prin 

contrasemnarea carnetului de muncă, la data încetării activităţii în societatea 

comercială respectivă, așa cum prevăd dispozițiile legale anterior enunțate. 

Ca atare, în mod greșit a concluzionat prima instanță că lipsa vizei ITM de pe 

carnetul de muncă, faptul că angajatorul nu a depus decizia de încetare a contractului 

individual de muncă şi a statului de plată a salariului din luna iunie 1995, sunt obligaţii 

legale incumbate exclusiv angajatorului, pentru a căror nerespectare sunt reglementate 

sancţiuni civile ce pot fi aplicate de către organele abilitate, şi că nu trebuie să-i aducă 

prejudicii contestatorului, la stabilirea drepturilor de pensie, în ceea ce priveşte 

valorificarea activităţii prestate în perioada 08.03.1993 - 10.09.1996. 
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Ceea ce este relevant în cauză este forța probantă a mențiunilor din carnetul de 

muncă, și nu cui aparține culpa neefectuării acestora în conformitate cu prevederile 

legale.  

Or, câtă vreme nu există contrasemnarea carnetului de muncă, la data încetării 

activităţii contestatorului-intimat, așa cum prevăd dispozițiile legale, mențiunile din 

carnetul de muncă nu pot constitui temei pentru recunoașterea unei perioade lucrate de 

un salariat la o societate privată ca vechime în muncă, respectiv stagiu de cotizare. 

În plus, contrar celor reținute de instanța de fond, adeverinţa nr. 

7232/CCMMRM/29.03.2018 eliberată de Inspecţia Muncii – Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Iaşi ulterior emiterii deciziei contestate în prezenta cauză – care atestă faptul 

că intimatul-contestator a fost salariatul SC A. SRL Iaşi, în baza contractului 

individual de muncă înregistrat sub nr. 74 –C/12.03.1993, cu normă întreagă de 8 

ore/zi, încheiat pe durată nedeterminată, în funcţia de inginer în perioada 08.03.1993-

01.12.1993, de director economic tehnic în perioada 01.06.1994-01.01.1995 şi cu 

precizarea că angajatorul nu a depus la ITM decizia de încetare a contractului 

individual de muncă şi nici statul de plată a salariului aferent lunii iunie 1995 – nu 

confirmă mențiunile necertificate din carnetul de muncă, potrivit cărora în perioada 

08.03.1993-01.01.1994, acesta a deţinut funcţia de inginer principal, iar în perioada 

01.06.1994-10.09.1996, a deţinut funcţia de director tehnic. 

Mai mult, înscrisul nr. 370/22.06.2016, din care reiese că petentul a deţinut 

calitatea de asociat şi administrator al SC A. SRL până la lichidarea societăţii, nu 

poate întări ,convingerea că şi perioada ulterioară datei de 01.01.1995, a fost corect 

inscripţionată în carnetul de muncă, fiind conformă cu realitatea. 

Instanța de fond nu a fost învestită cu o acțiune în constatarea vechimii în 

muncă, pentru a corobora înscrisurile depuse cu alte mijloace de probă, respectiv 

prezumții, ci trebuia să se rezume la verificarea exclusivă a carnetului de muncă, 

respectiv dacă acesta poate face dovada vechimii în muncă/a stagiului de cotizare 

pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, potrivit art. 159 alin. 1 și art. 16 lit. 

a) din Legea 263/2010. 

 

Notă de dezbateri și analiză:  

 

Înscrierile efectuate în carnetele de muncă pentru a produce efecte juridice prin 

ele însele trebuie să respecte cerinţele legale de la data când au fost efectuate 

menţiunile, fiind supuse regulilor formale în vigoare cu privire la perioada la care se 
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referă, potrivit principiului că forma actului juridic este guvernată de legea în vigoare 

la momentul realizării sale. În condiţiile în care menţiunile carnetului de muncă nu 

sunt suficiente pentru dovedirea vechimii în muncă, devin aplicabile art. 159 alin. 1 

din Legea nr. 263/2010 cu modificări ulterioare „pentru perioadele prevăzute la art. 16 

lit. a) și art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori 

și a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de 

muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege”. Coroborarea 

menţiunilor carnetului de muncă se poate realiza cu adeverinţe eliberate de angajatori 

sau deţinători de arhive în temeiul art. 158 din Legea nr. 263/2010, inclusive cu 

atestările Inspectoratului Teritorial de Muncă ce deţine arhiva necesară verificării 

înscrierilor în carnet de muncă. Cu toate acestea, procedura contestării deciziilor emise 

de Casele de pensii nu se poate confunda cu procedura reconstituirii vechimii în 

muncă, analizându-se exclusiv situaţia ce rezultă din documentaţie, neputându-se 

extrapola limitele judecăţii într-o cercetarea jurisdicţională a perioadei efectiv lucrate. 

Din aceasta perspectivă, aşa cum rezultă şi din hotărârile anterior redate, 

chestiunea valorii juridice a înscrierilor în carnetul de muncă vizează o evaluare care 

se sprijină pe analiza unor aspecte de fapt, pe întreg probatoriul administrat într-o 

anume cauză şi nu esenţial pe interpretarea unei norme juridice.  

La nivel strict formal, forța probantă a mențiunilor din carnetul de muncă este 

dată de respectarea cerinţelor legale la data efectuării acestora, atât timp cât menţiunile 

din carnetul de muncă sunt informe şi nu există alte probe, nu se poate atribui 

perioadei înscrise în carnetul de muncă valoare de vechime în muncă recunoscută, 

potrivit dispoziţiilor legale. 

 


