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1. Contestație act administrativ fiscal. Lipsa calității de reprezentat a avocatului 

împuternicit de administratorul special. Acțiune formulată societatea aflată în procedura 

insolvenței, prin administratorul special. Invocarea din oficiu a unui motiv de ordine 

publică privind autoritate de lucru judecat în calea de atac formulată de reclamantă. 

Autoritatea de lucru judecat a unei hotărârii judecătorești pronunțate într-o contestație 

administrativ fiscală formulată de administratorul judiciar al societății împotriva acelorași 

acte fiscale 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Excepții de procedură. 

Indice alfabetic: Drept procesual civil: 

- motive de recurs 

- administrator special 

- autoritate de lucru judecat 

Temei de drept: C.proc.civ. art. 488 alin. 1 pct. 7, art. 431, art. 432 

  Legea nr. 85/2014 art. 5 pct. 4, art. 56 

 

Conform legii, administratorul special nu este reprezentantul debitorului în insolvență 

ci este reprezentantul asociaților/acționarilor debitorului și exercită activitatea de 

administrare doar în procedura insolvenței și condiționat de păstrarea dreptului de 

administrare al debitorului. De asemenea, chiar dacă nu i-a fost ridicat dreptul de 

administrare, administratorul special face acte de administrare sub supravegherea 

administratorului judiciar. Faptul că societatea reclamantă a fost trecută în evidențele 

instanței de fond atât prin administratorul judiciar, cât și prin administratorul special, nu are 

nicio relevanță în privința dreptului de reprezentare judiciară a societății în insolvență, 

întrucât în cauză nu figurează două părți având calitate de reclamant, ci o singură parte, 

societatea. Prin urmare, mandatul reprezentare judiciară a societății în insolvență dat de 

către administratorul special către avocat pentru formularea recursului nu poate fi luat în 

considerare, în lipsa unei ratificări din partea administratorului judiciar, care, după 

deschiderea procedurii insolvenței, are calitatea de reprezentant al societății în insolvență. 

Nu pot fi reținute susținerile recurentei privind lipsa identității de părți, rezultată din 

împrejurarea că societatea a formulat cererea de chemare în judecată prin reprezentanți 

diferiți (administratorul judiciar în dosarul nr. XXX, respectiv administratorul special în 

prezenta cauză), întrucât în ambele litigii figurează una și aceeași societate, fiind indiferent, 

sub aspectul verificării identității de părți, modalitatea în care au fost reprezentate legal sau 



convențional. Fiind vorba de aceeași decizie de soluționare a contestației, care cuprinde 

aceeași soluție de respingere ca nemotivată a contestației administrative, hotărârile 

pronunțate în dosarul nr. XXX au autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea 

tranșată, inclusiv în privința considerentelor prin care s-a apreciat că este legală soluția 

organului fiscal de respingere pe motive procedurale a contestației administrative, fapt ce 

constituie un impediment la analiza pe fond a cererii reclamantei. Această chestiune 

litigioasă odată tranșată prin hotărâri judecătorești definitive era obligatorie pentru prima 

instanță, care nu putea trece la analiza pe fond a motivelor ce vizează modul de stabilire a 

obligațiilor fiscale suplimentare, fără să încalce autoritatea de lucru judecat a hotărârilor 

judecătorești amintite. 

 

Curtea de Apel Iași - Secția Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 1175/18.09.2019  

 

Prin sentința nr. 144/CA/06.02.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins acțiunea 

formulată de reclamanta SC „A.B.” SRL, prin administrator judiciar „E LRJ” SRL, în 

contradictoriu cu pârâtele  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași și Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Iași în numele și pentru Administrația Județeană a 

Finanțelor Suceava. 

Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că reclamanta a făcut 

obiectul unei inspecții fiscale, în perioada 21.01 – 17.03.2015, iar prin  Decizia de impunere 

privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de  inspecția fiscală pentru persoane 

juridice nr. F-SV 212 din 26.03.2015, reținându-se că societatea a stornat factura nr. 1833 din 

20.09.2013 conform facturii fiscale din 25.04.2014 în valoare de 73.300 lei și TVA de 17.592 

lei emisă de SC „C.D.” SRL, reprezentând prestări servicii vânzări auto, fără a prezenta nici 

un document justificativ care să explice această operațiune. 

Împotriva acestei măsuri, reclamanta a formulat contestație, respinsă ca nemotivată 

prin Decizia nr.  3577 din 29.06.2016. 

A  reținut prima instanță prevederile art. 105 alin 1 și alin 9 C.proc.fisc. aprobat prin 

OG nr. 92/2003, art. 155 alin. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, arătând că 

legislația în domeniul TVA, prevede o serie de informații pe care trebuie să le conțină în mod 

obligatoriu o factură, printre care și denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea 

serviciilor prestate, potrivit prevederilor lit. e) a articolului menționat mai sus, și indicarea 

cotei de taxă aplicate și a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei, 

potrivit prevederilor lit. h) a aceluiași articol. 

În contextul celor menționate mai sus, în cazul existenței unei  înregistrări eronate ori 

restabilire a unei situații reale economico-financiare, emitentul facturii inițiale are obligația să 

emită o factură care să conțină informațiile obligatorii (prevăzute, inclusiv suma taxei 

colectate, în condițiile în care operațiunea este în sfera TVA. 

Analizând factura fiscală nr. 1850/20.04.2014 în contextul prevederilor legale 

menționate, Tribunalul a constatat că,  în mod corect aceasta nu a fost avută în vedere întrucât,  

nu are completată corespunzător rubrica privind denumirea produselor sau serviciilor, în 

sensul că a fost menționat doar „storno factura nr. 1833/20.09.2013” fără a înscrie însă 

denumirea serviciilor prestate. 

Așa după cum rezultă din raportul de inspecție fiscală, inspectorii fiscali nu au avut în 

vedere operațiunea de stornare și pentru că, factura fiscală nr. 1850/20.04.2014  nu are 

semnătura beneficiarului și nici nu a fost declarată de acesta în formularul 394. Or, reclamanta 

nu a dovedit o situație de fapt contrară, rezumându-se la simple afirmații. 

Împotriva acestei sentințe a formulat recurs, la data de 01.03.2019 (data poștei) SC 

„A.B.” SRL, prin administrator special T.D., cererea fiind semnată de avocat A.F., invocând 

ca motive de nelegalitate art. 488 alin. 1 pct. 5, pct. 6 și pct. 8 C.proc.civ. 



La data de 26.02.2019, SC „A.B.” SRL a declarat recurs și prin administrator judiciar 

„E LRJ” SPRL, cererea fiind semnată de avocat U.B. 

În motivarea recursului a arătat că sentința recurată ca fiind netemeinică și nelegală, 

întrucât factura fiscală cu nr. 1850/20.04.2014 (storno) conține toate elementele prevăzute în 

dispozițiile art. 159 C.fisc., iar faptul că beneficiarul facturii nu a înregistrat-o în evidența 

contabilă și nici nu a declarat-o în formularul 394 nu pot fi aspecte imputate sie. 

Stornarea nu reprezintă o reflectare fiscală care să vizeze livrări sau transferuri de 

bunuri, ci o îndreptare a unor înregistrări eronate ori restabilirea unei situații reale economico-

financiare. Factura storno se coroborează cu factura care a fost stornată. 

O societate comercială nu poate să rămână încărcată în contabilitate cu o taxă pe 

valoare adăugată în baza unei operațiuni care nu a existat în realitate, pentru un serviciu ce nu 

a fost prestat. Eroarea comisă a fost corectată și prin faptul că a refacturat către societatea E.F. 

și aceasta a încasat la rândul său de la C.D., aceasta din urmă înregistrând în contabilitate, însă 

doar factura de la societatea E.F. 

Prin raportare la dispozițiile art. 11 din Legea nr. 571/2003, substanța economică a 

unei tranzacții este cea care trebuie să fie luată în considerare de către autoritățile fiscale în 

ceea ce privește analiza operațiunilor desfășurate de societate. Prin toată succesiunea de 

operațiuni (emitere factură din eroare, stornare, ulterior facturare către E.F., refacturare către 

C.D., cu consecința înregistrării celei din urmă facturi), nu a prejudiciat sub nicio formă 

bugetul de stat, încercând doar să găsească o modalitate corectă de îndreptare a unei erori. 

Înțelege să invoce și principiul dedus din jurisprudența CEDO (cauza 39766/05 

Serkov vs. Ucraina) - in dubio contra fiscum - potrivit căruia orice dubiu asupra existenței 

faptului impozabil, asupra naturii acestuia sau asupra normei aplicabile, susceptibilă de 

interpretări ambigue sau multiple, profită contribuabilului. 

 

Analizând cu prioritate excepția lipsei dovezii calității de reprezentant a avocatului 

A.F. în formularea recursului în numele societății, prin administrator special, Curtea constată 

că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente: 

Prin încheierea din data de 11.02.2015 a Tribunalului Iași pronunțată în dosarul nr. 

451/99/2015 a fost deschisă, în temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014, procedura generală de 

insolvență împotriva SC „A.B.” SRL și a fost numit administrator judiciar provizoriu „E LRJ” 

SPRL. 

Potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței (lege în vigoare la data 

formulării acțiunii) după intrarea în procedura insolvenței, societățile comerciale nu mai pot 

sta în judecată decât prin administratorul/lichidatorul judiciar. 

Potrivit art. 5 pct. 4 din lege administrator special este persoana fizică sau juridică 

desemnată de adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor debitorului, 

împuternicită să le reprezinte interesele în procedură și, atunci când debitorului i se permite să 

își administreze activitatea, să efectueze, în numele și pe contul acestuia, actele de 

administrare necesare.  

În art. 56 din aceeași lege, administratorul special are doar anumite atribuții, printre 

care cea de a participa în calitate de reprezentant al debitorului la judecarea acțiunilor pentru 

anularea actelor frauduloase încheiate de debitor și de anulare a operațiunilor efectuate de 

administratorul special cu nerespectarea prevederilor art. 84 din legea insolvenței (lit. a), 

precum și cea de a formula contestații în cadrul procedurii insolvenței (lit. b).  

Deci, conform legii, administratorul special nu este reprezentantul debitorului în 

insolvență, în cazul de față al societății recurente, ci este reprezentantul asociaților/acționarilor 

debitorului și exercită activitatea de administrare doar în procedura insolvenței și condiționat 

de păstrarea dreptului de administrare al debitorului. 

De asemenea, chiar dacă nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, administratorul 

special face acte de administrare sub supravegherea administratorului judiciar.  



În procedura în fața primei instanțe societatea reclamantă a fost citată și prin 

administratorul judiciar desemnat de judecătorul sindic, iar împotriva sentinței a declarat 

recurs și administratorul judiciar, printr-un alt avocat.  

Faptul că societatea reclamantă a fost trecută în evidențele instanței de fond atât prin 

administratorul judiciar, cât și prin administratorul special, nu au nicio relevanță în privința 

dreptului de reprezentare judiciară a societății în insolvență, întrucât în cauză nu figurează 

două părți având calitate de reclamant, ci o singură parte, societatea „A.B.” SRL. 

Prin urmare, mandatul reprezentare judiciară a societății în insolvență dat de către 

administratorul special către avocat A.F. pentru formularea recursului nu poate fi luat în 

considerare, în lipsa unei ratificări din partea administratorului judiciar, care, după 

deschiderea procedurii insolvenței, are calitatea de reprezentant al societății în insolvență. 

Or, prin precizările formulate la data de 14.03.2019 administratorul judiciar a arătat în 

mod expres că își însușește doar recursul formulat și depus de avocat U.B., fără nicio referire 

la recursul formulat de avocat A.F. 

Mai mult, după punerea în discuție a excepției lipsei dovezii calității de reprezentant, 

avocat A.F. nu a fost în măsură să depună dovada ratificării mandatului său de reprezentare de 

către administratorul judiciar, deși legal ar fi avut această posibilitate. 

Pentru toate aceste motive, va fi admisă excepția lipsei dovezii calității de 

reprezentant, invocată din oficiu, și va fi anulat recursul formulat de avocat A.F. în numele 

societății, prin administrator special, pentru lipsa dovezii calității reprezentant. 

Analizând sentința recurată, prin prisma motivului  de recurs  invocat din oficiu și a 

dispozițiilor legale aplicabile, instanța constată că recursul este întemeiat pentru următoarele 

considerente: 

Potrivit art. 488 alin. 1 pct. 7 C.proc.civ., Curtea constată că este nelegală soluția 

primei instanțe întrucât s-a încălcat autoritatea de lucru judecat a sentinței nr. 725/16.05.2017 

a Tribunalului, menținută prin decizia nr. 1422/24.10.2017 a Curții de Apel Iași, pronunțată în 

dosarul nr. XXX, precedându-se, astfel, în mod greșit la o nouă judecată pe fond a contestației 

fiscale. 

Mai mult, instanța de recurs subliniază că, deși a fost invocată autoritatea de lucru 

judecat pentru prima dată în recurs și în calea de atac formulată de reclamantă, conform art. 

432 alin. 2 teza finală C.proc.civ. părții i se poate crea în proprie cale de atac o situație mai rea 

decât aceea din hotărârea finală. 

Prin urmare, în ceea ce privește invocarea autorității de lucru judecat, ca motiv de 

ordine publică, în calea de atac promovată de reclamantă este admisibilă. 

Referitor la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru reținerea autorității de lucru 

judecat, Curtea arată că, potrivit art. 431 alin. 1 C.proc.civ., nimeni nu poate fi chemat în 

judecată de două ori în aceeași calitate, în temeiul aceleași cauze și pentru același obiect. 

Se constată că este îndeplinită în cauză această triplă identitate, în dosarul nr. 

7804/99/2016 figurând aceleași părți și în aceeași calitate, respectiv SC A.B.SRL, în calitate 

de reclamantă, precum și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava și Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, în calitate de pârâte. 

Nu pot fi reținute susținerile recurentei privind lipsa identității de părți, rezultată din 

împrejurarea că societatea a formulat cererea de chemare în judecată prin reprezentanți diferiți 

(administratorul judiciar în dosarul nr. XXX, respectiv administratorul special în prezenta 

cauză), întrucât în ambele litigii figurează una și aceeași societate, fiind indiferent, sub 

aspectul verificării identității de părți, modalitatea în care au fost reprezentate legal sau 

convențional. 

De asemenea, se constată că obiectul celor două cauze este identic, fiind reprezentat de 

decizia nr. 3577/29.06.2016 emisă de DGRFP Iași, prin care fost respinsă contestația 

împotriva deciziei de impunere nr. F-SV 212/26.03.2015 emisă în baza raportului de inspecție 

fiscală nr. F-SV 175/26.03.2015 cu privire la suma de 19.752 lei, reprezentând TVA 

suplimentar și accesorii.  



În ceea ce privește cauza celor două litigii administrativ fiscale se constată că aceasta 

este reprezentată de motivul de nelegalitate invocat în susținerea acțiunii. Or, și acesta este 

același și constă în majorare greșită a bazei de impunere prin luarea în considerare a unei 

facturi stornate, la baza căreia nu stă nicio operațiune economică. 

Într-adevăr, prin sentința nr. 725/16.05.2017 a Tribunalului și decizia nr. 

1422/24.10.2017 a Curții de Apel Iași nu a fost analizată temeinicia acestui motiv de 

nelegalitate, respingându-se contestația împotriva acelorași acte administrativ fiscale ca 

urmare a reținerii unor nereguli procedurale invocate de organul fiscal în procedura de 

soluționare a contestației împotriva deciziei de impunere, respectiv nemotivarea contestației 

administrative. 

Cu toate acestea, fiind vorba de aceeași decizie de soluționare a contestației, care 

cuprinde aceeași soluție de respingere ca nemotivată a contestației administrative, hotărârile 

pronunțate în dosarul nr. XXX au autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranșată, 

inclusiv în privința considerentelor prin care s-a apreciat că este legală soluția organului fiscal 

de respingere pe motive procedurale a contestației administrative, fapt ce constituie un 

impediment la analiza pe fond a cererii reclamantei. 

Această chestiune litigioasă odată tranșată prin hotărâri judecătorești definitive era 

obligatorie pentru prima instanță, care nu putea trece la analiza pe fond a motivelor ce vizează 

modul de stabilire a obligațiilor fiscale suplimentare, fără să încalce autoritatea de lucru 

judecat a hotărârilor judecătorești amintite. 

De altfel, Tribunalul Iași a fost sesizat, înainte de declinarea competenței, cu 

soluționarea unei excepții de conexitate invocată de către reclamantă prin raportare la dosarul 

nr. XXX la data de 03.05.2017 – filele 94 – 96, vol. II, în motivarea excepției invocându-se 

tocmai identitatea de părți, obiect și cauză între cele două litigii. 

Deși i-a fost adusă la cunoștință existența acestui dosar, prima instanță, pe de o parte, a 

omis să se pronunțe asupra excepției invocate, iar pe de altă parte nu a făcut nicio verificare 

cu privire la stadiul procedurii, toate aceste omisiuni contribuind la pronunțarea unei soluții 

nelegale. 

Pentru toate aceste considerente, constatând că motivul de nelegalitate invocat din 

oficiu prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 7 C.proc.civ este întemeiat, Curtea față de prevederile 

art. 498 alin. 1 și art. 432 teza finală C.proc.civ. a admis recursul formulat de către Societatea 

„A.B.” însușit de administratorul judiciar „E LRJ” SRL împotriva sentinței Tribunalului Iași, 

pe care a casat-o în tot și a respins cererea de chemare în judecată pentru autoritate de lucru 

judecat. 

 

2. Competența materială și teritorială a instanței de contencios administrativ. 

Contestație împotriva deciziei de soluționare a contestației referitoare la nota de constatare 

nereguli și stabilire corecții financiare cu privire la sume reprezentând finanțare 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Stabilirea competenței materiale în funcție 

de criteriul valoric. Competența teritorială în cazul în care reclamantul este o societate 

comercială asimilată unei instituții publice 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Anulare act administrativ. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- corecții financiare  

- competența materială 

- competență teritorială 

- instituție publică asimilată 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 10 alin. 1 și 3, art. 2 lit. b 

 



Față de valoarea creanței bugetare contestate, calculată ca urmare a constatării 

neregulilor competența materială aparține tribunalului, neputând fi reținute susținerile 

reclamantei potrivit cărora verificarea competenței materiale ar trebui să fie făcută prin 

raportare la valoarea totală a întregului contract de finanțare, deoarece textul de lege se 

raportează doar la sumele la care se referă actele administrative contestate. 

Pentru a se reține incidența tezei finale a alin. 3 al art. 10 din Legea nr. 554/2004, 

respectiv competența teritorială exclusivă în favoarea instanței de la domiciliul sau sediul 

pârâtului, calitatea de reclamant trebuie să aparțină unei autorități publice, instituții publice 

sau asimilată acestora. În cauză, reclamanta nu are calitatea nici de autoritate publică și nici 

de instituție publică, ci cea de persoană juridică de drept privat, care poate fi asimilată unei 

autorități publice, doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 2 alin. 1 lit. b din 

Legea nr. 554/2004, respectiv să fi obținut statut de utilitate publică sau să fi fost autorizată 

să presteze un serviciu public, în regim de putere publică. În prezenta cauză reclamanta 

acționează în calitate de persoană vătămată printr-un act administrativ emis de o altă 

autoritate publică, nu în calitate de emitent al actului administrativ contestat, iar în cadrul 

raportului juridic de drept material aceasta nu a acționat în regim de putere publică. 

 

Curtea de Apel Iași - Secția Contencios Administrativ și Fiscal, Sentința nr. 87/4.09.2019  

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe cu nr. XXX, reclamanta SC „A” SA 

Iași a solicitat: anularea deciziei nr. 70504/26.09.2018, comunicată la data de 01.10.2018 

(data poștei), privind soluționarea contestației formulate împotriva Notei de constatare a 

neregulilor și stabilire a corecțiilor financiare pentru programele operaționale în cadrul 

obiectivului convergența nr. 53353/OMA/20.07.2018, („Decizia”); anularea Notei de 

constatare a neregulilor si stabilire a corecțiilor financiare pentru programele operaționale în 

cadrul obiectivului convergența nr. 53353/OMA/20.07.2018, denumită în cele ce urmează 

„Nota”, comunicată la data de 20.07.2018, data poștei, cu documentul intitulat: „Notificarea 

beneficiarului cu privire la finalizarea misiunii de control” ce poartă nr. 

53356/OMA/26.07.2018. 

Pârâtul Ministerul Fondurilor Europene, legal citat, a depus întâmpinare prin care 

solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată, iar pe cale de consecință să se mențină, ca 

temeinic și legal actul administrativ atacat. 

În primul rând, a invocat necompetența materială și teritorială a Curții de Apel Iași și, 

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1), (11) și alin. (3) din Legea nr. 554/2004, a solicitat 

declinarea soluționării prezentului litigiu în favoarea Tribunalului București, Secția a II-a de 

Contencios administrativ și fiscal. 

Consideră relevante în stabilirea corectă a instanței competente în vederea soluționării 

prezentului litigiu sunt dispozițiile art. 10 alin. (1) și, respectiv, alin. (3) din Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ în condițiile în care prevederile normelor speciale 

reprezentate de OUG nr. 66/2011 nu stipulează dispoziții contrare față de dreptul comun în 

ceea ce privește competența materială a instanței. 

Analizând, cu prioritate, excepția necompetenței materiale a Curții de Apel Iași în 

soluționarea cererii de chemare în judecată, invocată de pârât prin întâmpinare, Curtea a 

constatat următoarele: 

Cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă vizează decizia de 

soluționarea contestației și nota de constatare nereguli și stabilire a corecțiilor financiare, acte 

care privesc sume reprezentând finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, pentru 

care s-au constatat nereguli care determină o creanță bugetară de 50.410,60 lei pe partea de 

contribuție din fonduri UE și contribuție publică națională de la bugetul de stat. 

În aceste condiții, în determinarea competenței materiale a instanței sunt aplicabile 

prevederile art. 10 alin. 1
1
 din Legea nr. 554/2004, potrivit cărora  cererile privind actele 



administrative care au ca obiect sume reprezentând finanțare nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene se soluționează potrivit criteriului valoric, iar cererile care au ca obiect 

acte administrative neevaluabile se soluționează potrivit rangului autorității, conform 

prevederilor alin. 1. 

Prevederile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 stabilesc competența de soluționare 

în fond a litigiilor privind actele administrative care privesc taxe și impozite, contribuții, 

datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 lei în favoarea 

tribunalelor administrativ-fiscale. 

Or, față de valoarea creanței bugetare contestate, calculată ca urmare a constatării 

neregulilor, respectiv de 50.410,60 lei, competența materială aparține tribunalului, astfel că 

excepția de necompetență materială este întemeiată. 

Nu pot fi reținute susținerile reclamantei potrivit cărora verificarea competenței 

materiale ar trebui să fie făcută prin raportare la valoarea totală a întregului contract de 

finanțare, deoarece textul de lege se raportează doar la sumele la care se referă actele 

administrative contestate. 

Pe de altă parte, în stabilirea instanței competente teritorial, Curtea are în vedere 

dispozițiile art. 10 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, conform cărora reclamantul persoană fizică 

sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanței de la domiciliul sau sediul său, iar 

reclamantul autoritate publică, instituție publică sau asimilată acestora se adresează exclusiv 

instanței de la domiciliul sau sediul pârâtului. 

Astfel, pentru a se reține incidența tezei finale a alin. 3 a art. 10 din Legea nr. 

554/2004, respectiv competența teritorială exclusivă în favoarea instanței de la domiciliul sau 

sediul pârâtului, calitatea de reclamant trebuie să aparțină unei autorități publice, instituții 

publice sau asimilată acestora. 

În cauză, reclamanta nu are calitatea nici de autoritate publică și nici de instituție 

publică, ci cea de persoană juridică de drept privat, care poate fi asimilată unei autorități 

publice, doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr. 

554/2004, respectiv să fi obținut statut de utilitate publică sau să fi fost autorizată să presteze 

un serviciu public, în regim de putere publică. 

În prezenta cauză, reclamanta acționează în calitate de persoană vătămată printr-un act 

administrativ emis de o altă autoritate publică, nu în calitate de emitent al actului 

administrativ contestat, iar în cadrul raportului juridic de drept material aceasta nu a acționat 

în regim de putere publică. 

Or, din interpretarea teleologică și sistemică a normei legale a art. 10 alin. 3 teza finală 

din Legea nr. 554/2004 rezultă justificarea obligației reclamantei de a se adresa exclusiv 

instanței, în circumscripția cărei se află sediul pârâtului doar în cazul în care persoana juridică 

de drept privat, care poate fi asimilată unei autorități publice, a acționat în regim de putere 

publică, respectiv în exercitarea dreptului de sesizare prevăzut de art. 1 alin. 6 din Legea nr. 

554/2004. 

Prin urmare, neputându-se determina instanța competentă teritorial prin raportare la 

dispozițiile art. 10 alin. 3 teza a II-a, Curtea reține că devin incidente prevederile primei teze a 

art. 10 alin. 3, care instituie o altă normă imperativă de competență teritorială exclusivă în 

favoarea instanței în a cărei circumscripție își are sediul reclamanta, privită ca persoană 

juridică de drept privat. 

Astfel, având în vedere că sediul reclamantei, persoană juridică de drept privat, este în 

Iași, competența teritorială exclusivă de judecare a cererii de chemare în judecată aparține 

Tribunalului Iași. 

 

3. Anulare act administrativ. Sancționare arheolog cu suspendarea din Registrul 

Arheologilor din România. Natura juridică a termenului de analiză a sesizărilor de către 

Comisia Națională de Arheologie. Obligații ce revin arheologilor în baza Codului 



deontologic al arheologilor aprobat de Comisia Națională de Arheologie - Deva 24.05.2000. 

Cauze exoneratoare și justificative 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Anulare act administrativ. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 
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- cauze exoneratoare și justificative 

Temei de drept: Ordinul Ministrului Culturii nr. 2494/2010, art. 22, art. 25 

  Codul deontologic al arheologilor, art. 2, art. 3  

 

Dispoziția legală nu reglementează termenul de 30 de zile ca un termen imperativ de 

decădere și nu instituie vreo sancțiune expresă în cazul nerespectării acestuia. Așa cum 

rezultă din textul redat, termenul de 30 de zile este instituit pentru analizarea sesizărilor, iar 

nu și pentru soluționarea acestora. Instanța nu a validat susținerea reclamantei în sensul 

interveniri sancțiunii nulității deciziei de suspendare, pentru nerespectarea termenului de 30 

de zile, natura termenului, de decădere, trebuind să rezulte expres din dispoziția legală. În 

lipsa indicării unei sancțiuni, acest termen apare ca fiind unul de recomandare, iar nu unul 

imperativ, care ar atrage decăderea Comisiei din dreptul de a analiza și sancționa neregulile 

constatate în activitatea desfășurată de specialiștii arheologi.  

Faptul că beneficiarul a solicitat emiterea certificatului de urbanism în vederea 

obținerii autorizației de construire și că în cadrul procedurilor administrative s-au emis avize 

favorabile din partea Direcției Județene de Cultură nu înlătură obligațiile instituie de 

normele legale mai sus descrise în sarcina arheologului. 

Ceea ce impune codul deontologic arheologilor este o conduită activă care să aibă 

drept scop păstrarea patrimoniului arheologic, iar în urma analizei activității reclamantei, 

membrii C.N.A. au reținut tocmai lipsa comportamentului activ care să conducă la protejarea 

eficientă a patrimoniului prin permiterea intervenției cu buldozerul într-un sit protejat de 

importanță națională respectiv prin lipsa solicitării schimbării tipului de autorizație pe 

parcursul cercetării arheologice și ca urmare a descoperirilor arheologice. 

Curtea de Apel Iași - Secția Contencios Administrativ și Fiscal, Sentința nr. 108/18.09.2019  

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe cu nr. XXXX, reclamanta C.S.R., în 

contradictoriu cu Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Patrimoniu Cultural și 

Comisia Națională de Arheologie, a formulat acțiune în anularea actelor administrative 

reprezentate de Decizia nr. XXX/01.03.2019 a C.N.A. prin care s-a dispus suspendarea sa 

pentru o perioadă de doi ani din Registrul Arheologilor din România și Decizia nr. 

XXX/03.04.2019 a Comisiei de soluționare a contestației numită prin O.M.C.I.N. nr. xxx din 

28.03.2019 prin care s-a respins contestația pe care a formulat-o împotriva deciziei de 

suspendare, pentru următoarele motive: 

În fapt, exercită profesia de arheolog expert, cod XXXX în Registrul Arheologilor din 

România, cercetător științific principal gr. I și director al C.I.C.E - Academia Română - Filiala 

I., iar în această calitate desfășoară activități de prestări de servicii în domeniul arheologiei 

(realizarea de studii arheologice, efectuarea supravegherii arheologice de specialitate și a 

cercetării arheologice preventive) în conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/2000 privind 

protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, ale O.M.C. nr. 2071/2000 privind instituirea Regulamentului de organizare a 

săpăturilor arheologice din România, ale O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a 

prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România și ale Codului 

deontologic al arheologilor aprobat de Comisia Națională de Arheologie - Deva 24.05.2000. 



Dintre obiectivele la care a prestat activități profesionale specifice atestării ca arheolog 

expert în perioada 2016 - 2019 face parte proiectul „Construire locuință, amenajare incintă și 

împrejmuire teren proprietate, xxx, Iași, beneficiar: D.C. și D.M.” și proiectul „Restaurare, 

consolidare și integrare turistică, C.V.R.C.A.M.D I.”. 

În cazul primului obiectiv, a efectuat cercetare arheologică preventivă în baza 

Autorizației nr. XXX/24.06.2016 emise de Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul 

Ministerului Culturii și Identității Naționale și a Contractului de prestări servicii nr. 

XXX/12.03.2016 încheiat cu D.C. și D.M., iar în cazul celui de-al doilea obiectiv, a efectuat 

supraveghere arheologică de specialitate în baza Avizului nr. XXX emis de Direcția 

Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale și a Contractelor 

de prestări servicii nr. XXX/20.04.2016 și nr. XXXX/14.08.2018 încheiate cu E.R.C.I. 

Activitatea pe care a desfășurat-o la cele două obiective a fost analizată în cadrul 

ședinței C.N.A. din 15.02.2019, membrii comisiei votând în majoritate suspendarea sa pentru 

o perioadă de doi ani din Registrul Arheologilor din România „pentru încălcarea art. 2 și art. 3 

din codul deontologic al arheologilor aprobat de Comisia Națională de Arheologie la Deva 

24.05.2000”. 

Motivele luării acestei decizii le-a aflat abia în data de 11.03.2019, când i-a fost 

comunicată Decizia nr. XXX/01.03.2019, privitor la activitatea desfășurată la obiectivul din 

Iași, AAA, opinia Comisiei fiind că „a fost demolată cu excavatorul o pivniță de secol XVIII - 

XIX menționată în raportul de cercetare arheologică, fără ca arheologul expert S.C. să 

întreprindă măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului arheologic”, iar legat de 

activitatea desfășurată la C.V.R.C.A.M.D I., Comisia apreciind că „doamna S.C. a realizat 

supraveghere arheologică fără să solicite autorizație pentru cercetare arheologică preventivă 

în urma descoperirilor făcute în timpul supravegherii arheologice”. 

Împotriva Deciziei nr. XXX/01.03.2019 a C.N.A., a formulat contestație în termenul 

prevăzut de art. 27 alin. (2) din O.M.C.P.N nr. 2494 din 26.08.2010 pentru aprobarea 

metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice 

și înscrierea sa în Registrul arheologilor - Comisia Națională de Arheologie având competența 

să soluționeze contestația în baza atribuțiilor care i-au fost conferite prin art. 16 lit. j) și o) din 

O.G. nr. 43/30.01.2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes național, iar Ministerul Culturii și Identității Naționale - 

Direcția Patrimoniu Cultural având competența să emită actul administrativ conform, în baza 

art. 6 pct. 17 din H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii 

contestație care a fost respinsă cu o majoritate de 2 la 1 de către membrii comisiei de 

soluționare a contestației numite prin O.M.CI.N. nr. XXX din 28.03.2019. 

Ca o primă observație, Comisia de soluționare a contestației întrunită în data de 

03.04.2019 nu a analizat primul motiv de contestație, respectiv nulitatea Deciziei nr. 

XXX/01.03.2019 a C.N.A. datorată faptului că decizia a fost emisă cu încălcarea de către 

Comisie a obligației, instituită de prevederile art. 25 alin. (2) din O.M.C.P.N. nr. 2494/2010, 

de a analiza sesizările formulate de către persoanele abilitate de lege, în termen de 30 de zile 

de la depunerea lor. 

Astfel, din conținutul deciziei contestate rezultă că sesizarea Comisiei a avut loc în 

data de 14.09.2018 (în decizie figurează eronat anul 2019), fără a se indica autorul sesizării, 

element hotărâtor pentru stabilirea competenței Comisiei de a se pronunța asupra sesizării, 

având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 22 din O.M.C.P.N. nr. 2494/2010, este 

obligatoriu ca sesizarea să fie făcută de către „specialiștii serviciilor publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau ai direcției de specialitate din minister ori 

de membrii Comisiei”. 

Dar și în aceste condiții, Comisia nu a respectat termenul de 30 de zile în care trebuia, 

potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (2) din O.M.C.P.N. nr. 2494/2010, să analizeze sesizarea și 

să ia o decizie, sesizarea datând din 14.09.2018 (în decizie figurează eronat anul 2019), 



audierea sa realizându-se în data de 15.11.2018, iar decizia de suspendare fiind adoptată abia 

în ședința Comisiei din data de 15.02.2019. 

Cât privește motivul pentru care s-a dispus suspendarea sa din profesia de arheolog 

expert pentru o perioadă de 2 ani, respectiv pretinsa încălcare a prevederilor art. 2 și art. 3 din 

Codul deontologic al arheologilor aprobat de Comisia Națională de Arheologie - Deva 

24.05.2000, acesta nu subzistă în fapt, luarea unei măsuri de o asemenea gravitate fiind 

expresia unei atitudini ostile la adresa sa din partea unora dintre membrii C.N.A., căci modul 

în care a procedat, în cele două cazuri analizate de către Comisie, respectă întrutotul legea și 

codul deontologic al profesiei de arheolog pe care o desfășoară cu rezultate notabile de peste 

50 de ani. 

Comisia Națională de Arheologie a hotărât suspendarea sa din Registrul Arheologilor 

din România în temeiul art. 23 lit. b) din O.M.C.P.N. nr. 2494/2010, pe motiv că ar fi încălcat 

normele de etică profesională prevăzute de art. 2 („Este o datorie a fiecărui arheolog să 

asigure păstrarea patrimoniului arheologic prin orice mijloc legal”) și art. 3 („Arheologii vor 

asigura efectuarea de investigații care să îndeplinească cele mai înalte standarde profesionale 

chiar și în cazurile în care nu este posibilă păstrarea patrimoniului arheologic”) din Codul 

deontologic al arheologilor aprobat de Comisia Națională de Arheologie - Deva 24.05.2000, 

raportat la activitatea pe care a desfășurat-o în următoarele cazuri: 

A. „Analizarea Raportului de cercetare arheologică preventivă pentru obiectivul: 

construire locuință, amenajare incintă și împrejmuire teren AAA, beneficiar: D.C.”; 

B. „Analizarea stadiului cercetărilor arheologice de la C.V.R.C.A.M.D I pentru 

proiectul - Restaurare, consolidare și integrare turistică C.V.R.C.A.M.D I.” 

Legat de activitatea desfășurată la obiectivul situat în Iași, str. AAA, i-a fost reproșat 

faptul că „a fost demolată cu excavatorul o pivniță de secol XVIII- XIX menționată în 

raportul de cercetare arheologică, fără a întreprinde măsurile necesare pentru protejarea 

patrimoniului arheologic”. 

Referitor la acest caz, în Raportul tehnic de cercetare arheologică preventivă, care a 

fost înaintat Comisiei de către Direcția Județeană pentru Cultură I. cu adresa nr. 

XXX/09.07.2018, a expus în detaliu caracteristicile subsolului și ale pivniței descoperite în 

urma înlăturării unei plăci din beton ce suprapunea parțial zidul de piatră și acoperea terenul 

până în temelia casei de pe latura de est. 

Subsolul s-a dovedit a fi o amenajare mai nouă, fiind situat în partea de sud a 

subsolului construit într-o perioadă anterioară, dar nu mai devreme de jumătatea secolului al 

XVIII-lea, care a fost utilizat cu rol de pivniță, trecând prin multiple transformări până către 

mijlocul secolului trecut. 

La solicitarea Comisiei, Direcția Județeană pentru Cultură I. a procedat la verificarea 

modului în care au fost respectate reglementările legale pe parcursul cercetării arheologice 

preventive, concluziile acesteia regăsindu-se în memoriul transmis Comisiei cu adresa nr. 

XXX/25.09.2018, în care se arată motivul pentru care s-a procedat la demontarea parțială a 

demisolului/beci („pentru a se verifica dacă la adâncimi mai mari se află ramificațiile părăsite 

ale pivnițelor păstrate sub restaurantul «B.R.»„) și la dezafectarea pivniței „în baza Avizelor 

nr. XXX și ZZZ eliberate de Direcția Județeană pentru Cultură I., în forma propusă de 

Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5, care în urma analizării documentațiilor depuse 

a fost de acord cu desființarea construcțiilor existente în vederea construirii unei locuințe 

particulare”. 

Așadar, întrucât cercetarea sitului a fost epuizată, fără a se descoperi materiale 

arheologice deosebite sau complexe arheologice noi, în afara celor identificate la faza PUZ 

CP și DTAC pentru realizarea unei locuințe particulare, existând și acordul structurii 

deconcentrate a Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru dezafectarea construcției, 

nu avea ce alte măsuri să întreprindă pentru protejarea patrimoniului arheologic în afara cele 

menționate în raportul de cercetare arheologică preventivă: păstrarea in situ a extradosului 

zidului pivniței și al subsolului care a fost păstrat alături de noua fundație. 



De altfel, imputarea lipsei de profesionalism în efectuarea cercetării arheologice la un 

obiectiv fără importanță științifică deosebită este cu atât mai surprinzătoare și nemeritată cu 

cât membrii Comisiei aveau cunoștință de eforturile pe care le-a depus, în ultimii zece ani, 

pentru păstrarea și conservarea unor importante vestigii ale orașului Iași datând din epoca 

medievală, precum pereții, subsolurile și pivnițele vechii reședințe voievodale, o parte a 

acestor construcții subterane fiind în prezent expuse, la propunerea și stăruința sa, în patru 

încăperi ale muzeului din actualul Palat al Culturii, adăpostite sub ferestre. 

În ceea ce privește activitatea pe care a desfășurat-o cu prilejul lucrărilor de restaurare 

și consolidare executate la C.V.R.C.A.M.D I, acuzația formulată în decizie este aceea că 

arheologul S.C. a realizat supraveghere arheologică fără să solicite autorizație pentru cercetare 

arheologică preventivă în urma descoperirilor făcute în timpul supravegherii arheologice. 

Ca o primă remarcă, suspectează faptul că această critică a fost inserată în decizie doar 

pentru a se amplifica sfera răspunderii, astfel încât măsura suspendării din activitate pentru o 

perioadă de doi ani să capete consistență factuală, căci din expunerea postată pe site-ul de 

specialitate a subiectelor discutate în cadrul ședinței C.N.A. din 15 februarie 2019 nu rezultă 

că adoptarea deciziei de suspendare a sa din Registrul Arheologilor din România a fost 

influențată de analiza activității pe care a desfășurat-o la C.V.R.C.A.M.D I. 

Astfel, decizia de suspendare este atașată analizei cercetărilor preventive efectuate la 

obiectivul situat în Iași, AAA, în baza raportului întocmit de N.B., iar cu privire la solicitarea 

sa de modificare a proiectului de reabilitare a C.V.R.C.A.M.D I, formulată în scris și 

înregistrată la Direcția Patrimoniu Cultural sub nr. XXX/12.02.2019, Comisia nu a formulat 

aprecieri negative. 

Revenind la fondul problemei, consideră că a făcut tot ceea ce depindea de ea pentru 

salvarea patrimoniului istoric și arheologic conservat între fundațiile C.V.R.C.A.M.D I, sit și 

locaș de cult pe care le studiază de aproximativ 30 de ani, cu rezultate importante pentru 

istoria capitalei Moldovei medievale, respectând întrutotul prevederile legale și normele de 

etică profesională. 

Este absurd să fie sancționată pentru faptul că nu a acționat, din proprie inițiativă, 

altfel decât prevede legea, respectiv că nu a solicitat autorizație pentru cercetare arheologică 

preventivă pe parcursul lucrărilor, deși avizul dat de Ministerul Culturii, în urma analizării 

documentației de către secțiunea de specialitate din cadrul Comisiei Naționale a 

Monumentelor Istorice, a fost pentru asigurarea supravegherii arheologice de specialitate și nu 

pentru cercetare arheologică preventivă. 

De altfel, în Studiul pe care l-a întocmit anterior obținerii finanțării și punerii în lucru 

a proiectului de restaurare și consolidare a vechii catedrale, a subliniat necesitatea cercetării 

arheologice în interiorul catedralei actuale, fiind ulterior surprinsă de faptul că avizarea 

proiectului de către Comisia Națională a Monumentelor Istorice s-a făcut cu condiția 

supravegherii arheologice, care se admite numai în cazuri speciale, atunci când condițiile 

tehnice nu permit cercetarea arheologică preventivă, conform prevederilor Ordinului 

Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2518 din 4 septembrie 2007 prin care a fost aprobată 

Metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică. 

Întrucât prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice stabilesc că „intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai 

pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 

sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 

Patrimoniului Național”, era obligată să se conformeze Avizului nr. XXX al Ministerului 

Culturii și să efectueze lucrările de săpătură în regim de supraveghere arheologică, iar nu de 

cercetare preventivă. 

Dar și în aceste condiții, a luat toate măsurile necesare pentru protejarea descoperirilor 

arheologice, propunerile de valorificare a acestora fiind prezentate Comisiei Zonale a 

Monumentelor Istorice nr. 5 în ședința din 11.10.2018 și C.N.A. la întrunirea din 15.11.2018, 

așa încât nu se poate susține, la modul serios, că monumentul a suferit vreun prejudiciu ca 



urmare a activității pe care a desfășurat-o în cadrul șantierului arheologic. De altfel, dacă ar fi 

dispus sistarea lucrărilor până la obținerea autorizației de cercetare preventivă, chiar și în lipsa 

cadrului legal pentru o astfel de inițiativă, ar fi însemnat să ia asupra sa riscul blocării 

finanțării din fonduri europene a proiectului de restaurare, cu consecința nefastă a abandonării 

pe termen nedefinit a proiectului. 

În fața C.N.A. a prezentat lucrarea Stadiul cercetărilor arheologice din 

C.V.R.C.A.M.D I, în care a expus variantele de modificare a proiectului arhitectural astfel 

încât să se poată asigura protejarea descoperirilor arheologice, Comisia optând însă pentru 

„continuarea proiectului conform propunerii de avizare a Comisiei Naționale a Monumentelor 

Istorice [...], cu intervenții minime pe monument”. 

Toate aceste argumente și dovezi le-a prezentat membrilor Comisiei de soluționare a 

contestației numită prin O.M.C.I.N nr. XXX din 28.03.2019, cu prilejul audierii sale din data 

de 03.03.2019, ele producând un ecou favorabil doar asupra aceluia dintre membrii Comisiei 

care, prin natura ocupației sale (arhitect), era cel mai în măsură să înțeleagă și să evalueze 

activitatea sa profesională: A.B. 

Ceilalți doi membri ai Comisiei de soluționare a contestației, fără expertiză în 

domeniul arheologiei, au votat pentru respingerea contestației. 

Concluzionând, suspendarea sa pentru o perioadă de 2 ani din Registrul arheologilor 

din România este o decizie injustă, ostracizată și vădit disproporționată în raport de situațiile 

investigate, motiv pentru care solicită anularea ca nelegale a celor două acte administrative. 

În drept, își întemeiază cererea pe Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ și 

toate celelalte acte normative invocate în conținutul acțiunii. 

Pârâtele Ministerul Culturii și Identității Naționale (denumit în continuare „MCIN”), și 

Comisia Națională de Arheologie au depus întâmpinare prin care solicită respingerea ca 

nefondată a cererii principale de chemare în judecată formulată de reclamanta C.S.R. și 

menținerea ca temeinice și legale a Deciziei nr. XXX/01.03.2019 emisă de Comisia Națională 

de Arheologie și a Deciziei nr. XXX/03.04.2019 a comisiei de soluționarea contestației 

numită prin O.M.C.I.N. nr. XXX/28.03.2019, pentru următoarele motive: 

Invocă excepția lipsei calității procesuale pasive a C.N.A. din cadrul Ministerului 

Culturii și Identității Naționale, pentru următoarele considerente: 

Arată că, potrivit art. 14 din Ordonanța de Guvern nr. 43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, 

republicată, Comisia Națională de Arheologie funcționează ca organism științific de 

specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului 

arheologic, pe lângă Ministerul Culturii și Identității Naționale. 

Pe situația de fapt arată că prin Decizia nr. XXX/01.03.2019 emisă de Comisia 

Națională de Arheologie s-a dispus suspendarea din Registrul Arheologilor din România, 

pentru o perioadă de 2 ani, a reclamantei C.S.R. pentru încălcarea art. 2 și art. 3 din Codul 

Deontologic al Arheologilor aprobat de Comisia Națională de Arheologie la Deva 24.05.2000. 

După cum se poate observa, Decizia C.N.A. este motivată atât în fapt cât și în drept, în 

sensul că s-a dispus suspendarea reclamantei având în vedere faptul că aceasta nu a respectat 

dispozițiile legale în vigoare și a Codului Deontologic, cu privire la 2 obiective: 

1. Obiectivul 1 - Construire locuință, amenajare incintă și împrejmuire teren în AAA 

Iași, beneficiar: D.C., instituție organizatoare: C.I.C.E. I, unde reclamanta C.S.R. efectua 

cercetare arheologică preventivă, pentru care membrii C.N.A. au constatat faptul că a fost 

demolată cu excavatorul o pivniță de secol XVIII-XIX menționată în raportul de cercetare 

arheologică, fără ca doamna arheolog S. C. să întreprindă măsurile necesare pentru protejarea 

patrimoniului arheologic. 

2. Obiectivul 2 - C.V.R.C.A.M.D I - proiectul restaurare, consolidare și integrare 

turistică Catedrală veche romano-catolică din Iași, unde dna C.S.R. a realizat supraveghere 

arheologică fără să solicite autorizație pentru cercetare arheologică preventivă în urma 

descoperirilor făcute în timpul supravegherii arheologice. 



Reclamanta S.R.C. a formulat contestația la decizia de suspendare înregistrată la 

Direcția Patrimoniu Cultural din Ministerul Culturii și Identității Naționale sub nr. 

XXX/18.03.2019, drept pentru care s-a numit prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității 

Naționale nr. XXX/28.03.2019 o Comisie de soluționare a contestațiilor care a respins 

contestația. 

Prin Decizia nr. XXX/03.04.2019 emisă de Comisia de Soluționare a Contestațiilor 

din cadrul M.C.I.N. s-a respins contestația formulată de dna C.S.R., motivarea respingerii 

contestației, cât și desfășurarea cercetărilor comisiei regăsindu-se în procesul-verbal întocmit 

în data de 03.04.2019. 

Reclamanta C. S. a încălcat prevederile art. 2 și 3 din Codul Deontologic din România 

care o obliga la a întreprinde măsuri pentru protejarea și păstrarea patrimoniului arheologic, 

prin pasivitatea de care a dat dovadă când a fost demolată pivnița din str. AAA, amplasată în 

situl arheologic clasat ca monument istoric sub denumirea C.D., cu buldozerul, fără să 

înștiințeze organele abilitate, precum și prin realizarea unei supravegheri arheologice la 

C.V.R.C.A.M.D. – I., fără să solicite transformarea acesteia în cercetare arheologică 

preventivă în urma descoperirilor efectuate în timpul supravegherii arheologice. 

Astfel cum rezultă din procesul-verbal al Ședinței de soluționare a contestației din data 

de 03.04.2019, au fost găsite monede medievale din perioada lui Alexandru cel Bun, monede 

ungurești și altele mai târzii. 

Din documentația înregistrată sub nr. XXX/12.02.2019 cu privire la cercetarea 

arheologică din cadrul proiectului „Restaurare, consolidare și integrare turistică, 

C.V.R.C.A.M.D I, AAA, rezultă că s-au făcut cercetări arheologice la 102 morminte și 39 de 

reînhumări descoperite în actuala biserică, care include și pe cea veche, au fost descoperite 42 

de monede în diferite grade de coroziune, ce datează începând din a două jumătate a secolului 

al XIV-lea, până la sfârșitul secolului al XVI-lea, precum și piese ornamentale de 

îmbrăcăminte, cercei, inele, nasturi metalici, etc. 

Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea a constatat următoarele: 

Analizând cu prioritate potrivit disp. art. 248 Cod procedură civilă, excepția lipsei 

calității procesuale pasive invocată de pârâta Comisia Națională de Arheologie, instanța o va 

respinge ca neîntemeiată pentru considerentele ce urmează. 

Prin cererea formulată, reclamanta C.S. a solicitat aceasta anularea actelor 

administrative reprezentate de Decizia nr. XXX/01.03.2019 a C.N.A. prin care s-a dispus 

suspendarea pentru o perioadă de doi ani din Registrul Arheologilor din România și Decizia 

nr. XXX/03.04.2019 a Comisiei de Soluționare a contestație numită prin OMCIN nr. XXX 

din 28.03.2019 prin care s-a respins contestația formulată împotriva decizie de suspendare.  

Comisia Națională de Arheologie este emitent al actului contestat, iar potrivit disp. art. 

36 din Codul de procedură civilă calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și 

subiectele raportului juridic litigios dedus judecății. Prin urmare a reținut instanța că în 

calitate de emitent al actului contestat Comisia Justifică și calitate procesuală pasivă. 

A mai reținut instanța cu privire la lipsa capacității procesuale de folosință, rezultată 

din lipsa personalității juridice a acestei instituții că potrivit disp. art. 56 alin. (2) Cod 

procedură civilă, pot sta în judecată alte entități fără personalitate juridică dacă sunt 

constituite potrivit legii. 

Cum C.N.A. este constituită potrivit dispozițiilor legale, această comisie fiind 

înființată și funcționând în baza O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic 

iar modalitatea ei de organizare este stabilită prin ordin al Ministrului Culturii, iar prin lege, 

acesteia i-a fost conferită capacitate administrativă în sensul că este împuternicită să emită 

acte administrative, a reținut instanța că pârâta justifică în cauză calitatea procesuală pasivă. 

Asupra fondului acțiunii a reținut instanța următoarele: 

Prin Decizia nr. XXX/01.03.2019 CNA a decis suspendarea din Registrul 

Arheologilor din România pentru o perioadă de doi ani, a arheologului expert S.C. pentru 



încălcarea art. 2 și 3 din Codul deontologic al arheologilor aprobat de Comisia Națională de 

Arheologie la Deva 24.05.2000. 

Se arată în motivarea deciziei autosesizarea C.N:A la 14.09.2019. În urma analizei 

Raportului de cercetare arheologic preventivă pentru obiectivul Construire locuință, 

amenajare incintă și împrejmuire teren AAA beneficiar D.C. Instituția organizatoare: C.I.C.E. 

I. arheolog: S.C., transmis prin adresa Direcției Județene pentru Cultură Iași nr 

XXX/09.07.2018 înregistrat la Direcția Patrimoniu Cultural sub nr. XXX/11.07.2018 în 

cadrul C.N.A. din data de 20.07.2019 și 20.08.2018 membrii comisiei au constatat că a fost 

demolată cu excavatorul o pivniță de secol XVIII – XIX menționată în raportul de cercetare 

arheologică.  

De asemenea, din analiza stadiului cercetării arheologice de la C.V.R.C.A.M.D I 

pentru proiectul – Restaurare, consolidare și integrare turistică C.V.R.C.A.M.D I, s-a reținut 

faptul că arheologul S.C. a realizat supraveghere arheologică fără să solicite autorizație pentru 

cercetare arheologică preventivă în urma descoperirilor făcute în timpul supravegherii 

arheologice.  

Reclamanta a fost audiată în ședința C.N.A. la data de 15.11.2018 

În urma audierii reclamantei și a depunerii raportului întocmit de arheolog expert N.B. 

Comisia a decis aplicarea sancțiunii suspendării, cu majoritate simplă a membrilor prezenți, 

respectiv din 17 membri prezenți 15 au votat pentru suspendare. 

Contestația formulată de către reclamantă împotriva acestei Decizi a fost respinsă de 

către Comisia de Soluționare a Contestației numită prin OMCIN nr. XXX din 28.03.2019 prin 

decizia din 03.04.2019 doi dintre cei trei membri ai comisiei reținând că reclamanta se face 

vinovată de încălcarea prevederilor art. 2 lit. 3 din Codul Deontologic, respectiv a obligației 

de a întreprinde măsuri pentru protejarea și păstrarea patrimoniului arheologic prin pasivitatea 

de care a dat dovadă când a demolat cu buldozerul fără să înștiințeze organele abilitate, 

pivnița amplasată în str. AAA în situl arheologic C.I. și C.D. 

Susține reclamanta nulitatea decizie de suspendare motivat de faptul că aceasta a fost 

emisă cu încălcarea dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Ordinul MCPN nr 2494/2010, ce impun 

analizarea sesizărilor formulate în temeiul art. 22 în termenul de 30 de zile. 

În privința lipsei analizei acestui motiv de către Comisia de Contestații, a reținut 

instanța că deși susținerea este reală, acest aspect nu este de natură să atragă sancțiunea 

nulității deciziilor contestate.  

Prevederilor art. 25 din Ordinul nr. 2494/2010 „Sesizarea întocmită de persoanele 

prevăzute la art. 22 alin. (1) va fi supusă analizei Comisiei, care poate dispune clasarea 

sesizării, suspendarea sau retragerea atestării, după caz. (2) Comisia are obligația analizării 

sesizărilor în termen de 30 de zile de la depunerea lor.” 

Dispoziția legală nu reglementează termenul de 30 de zile ca un termen imperativ de 

decădere și nu instituie vreo sancțiune expresă în cazul nerespectării acestuia. Așa cum rezultă 

din textul redat, termenul de 30 de zile este instituit pentru analizarea sesizărilor, iar nu și 

pentru soluționarea acestora. Instanța nu a validat susținerea reclamantei în sensul interveniri 

sancțiunii nulității deciziei de suspendare, pentru nerespectarea termenului de 30 de zile, 

natura termenului, de decădere, trebuind să rezulte expres din dispoziția legală. În lipsa 

indicării unei sancțiuni, acest termen apare ca fiind unul de recomandare, iar nu unul 

imperativ, care ar atrage decăderea Comisiei din dreptul de a analiza și sancționa neregulile 

constatate în activitatea desfășurată de specialiștii arheologi.  

În ceea ce privește nelegalitatea sesizării, invocată de către reclamantă, a reținut 

instanța că potrivit disp. art. 22 din același Ordin: „Comisia poate decide suspendarea sau 

retragerea atestării, ca urmare a sesizărilor formulate de către specialiștii serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național sau ai direcției de 

specialitate din minister ori de membrii Comisiei”. 

Așa cum rezultă din înscrisul aflat la dosar, sesizarea formulată la data de 14.09.2018 

ce vizează încălcarea art. 2 și 3 din Codul Deontologic al Arheologilor din România în cazul 



cercetării arheologice preventive din Iași, AAA respectă cerințele art. 22 din Ordinul 

Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2494/2010, fiind semnată de 12 membri ai 

C.N.A., astfel încât nici această critică de nelegalitate nu apare ca fiind fondată. 

A reținut instanța că potrivit disp. art. 23 „Atestarea se suspendă în următoarele 

situații: b) când persoanele atestate se fac vinovate de încălcarea Codului deontologic al 

arheologilor din România;” 

În cazul reclamantei membrii Comisiei s-au sesizat din oficiu cu privire la încălcarea 

dispozițiilor art. 2 și 3 din Codul Deontologic al Arhitecților, în legătură cu activitatea 

desfășurată de reclamantă în legătură cu obiectivul situat în Iași AAA. 

Așa cum rezultă din fișele de vot din cadrul ședinței C.N.A. din 15.02.2019, Comisia a 

avut spre analiză atât solicitarea arheologului S. C. privind proiectul de reabilitare 

„C.V.R.C.A.M.D I,” lucrare înregistrată la poziția 179 în secțiunea 

Documente/Sesizări/Consultări - DPC 1066/12.02.2019, cât și Raportul realizat de către 

expert N.B. solicitat de către Comisie la 15.11.2018 în legătură cu cercetările preventive 

efectuate de arheolog S. C. la Iași AAA., XXX/17.01.2019 înregistrat la poziția 182. 

În privința lucrării înregistrată la poziția 179 mențiunile din fișele de vot sunt în sensul 

propunerii continuării proiectului conform avizului CNM cu recomandarea comisiei de 

intervenții minime pe monument. În ceea ce privește lucrarea de la poziția 182 DPC 

XXX/17.01.2019, raport B., în legătură cu activitate desfășurată de către reclamantă, cercetare 

preventivă efectuată la Iași XXX, 15 dintre membrii Comisie au susținut aplicarea sancțiunii 

suspendării pe o durată de 2 ani, pentru încălcarea disp. art. 2 și 3 din Codul deontologic. 

Prin decizia XXX/1.03.2019 s-a dispus suspendarea arheologului expert S.C. din 

Registrul Arheologilor pentru o durată de 2 ani.  

Rezultă din conținutul deciziei că s-a avut în vedere la dispunerea sancțiunii atât 

activitatea desfășurată în legătură cu raportul de cercetare arheologică preventivă pentru 

obiectivul construire locuință str. AAA, fapta imputată reclamantei constând în aceea că a fost 

demolată cu buldozerul o pivniță de secol XVII- XIX menționată în raportul de cercetare 

arheologică fără ca arheologul expert  S.C. să întreprindă măsuri necesare pentru protejarea 

patrimoniului arheologic iar în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul proiectului de la 

C.V.R.C.A.M.D I, reclamanta a realizat supraveghere arheologică fără să solicite autorizație 

pentru cercetare arheologică preventivă în urma descoperirilor făcute în timpul supravegherii 

arheologice. 

Așa cum rezultă din procesul-verbal al ședinței de soluționare a contestației formulate 

de către reclamantă împotriva deciziei XXX/1.03.2019 în legătură cu cercetarea arheologică 

din Iași str. R. reclamanta a susținut că pivnița se afla sub o platformă de beton, că aceasta nu 

reprezenta o descoperire arheologică nouă, fiind figurată pe în planșa PUZ, că era o 

construcție de mici dimensiuni și că la interior stâlpii erau deja înclinați.  

Reclamanta a efectuat cercetare arheologică preventivă în baza Autorizației nr. 

XXX/24.06.2016 emise de Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și 

Identității Naționale și a Contractului de prestări servicii nr. XXX/12.03.2016 încheiat cu D.C. 

și D.M. 

Amplasamentul pentru care s-a solicitat de către beneficiar autorizația de construire 

face parte din situl arheologic C.I.D. și C.D. inclus în Lista Monumentelor Istorice, IS-I-s-A-

03504.  

Potrivit disp. art. 2 din O.G. nr. 43/2000 e) cercetările arheologice preventive sunt: 1. 

determinate de lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de 

comunicație, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane și subacvatice, excavări, exploatări de 

cariere, construcția de rețele magistrale, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele de 

telecomunicații, amplasarea de relee și antene de telecomunicații, lucrări de cercetare și de 

prospectare a terenurilor - foraje și excavări - necesare în vederea efectuării studiilor 

geotehnice, amplasarea balastierelor și a sondelor de gaze și petrol, precum și orice alte 

lucrări care afectează suprafața solului și subsolul, în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, 



indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităților și indiferent de forma de 

proprietate a terenului; 2. întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut și cercetat, 

precum și cele care sunt determinate de lucrările de restaurare parțială sau totală a 

monumentelor istorice, desfășurate potrivit legislației în vigoare privitoare la protejarea 

monumentelor istorice.  

În privința modalității de desfășurare a activității efective, standardele și procedurile 

arheologice instituite prin OMCC nr. 2392/06.09.2004 prevăd printre altele, următoarele: 

Arheologul care întreprinde o cercetare de teren trebuie să adere la principiile 

conținute de Codul Deontologic al Arheologilor din România, și la legile care guvernează 

aceste principii. Arheologul trebuie să conceapă cercetarea prin săpături arheologice pentru a 

obține maximum de informații științifice și să asigure aplicarea celor mai bune metode pentru 

le a salva și înregistra. Arheologul are responsabilitatea de a nu se implica într-o săpătură 

arheologică pentru care nu este calificat sau adecvat pregătit. Arheologul care întreprinde o 

cercetare de teren trebuie să adere la principiile conținute de Codul Deontologic al 

Arheologilor din România, și la legile care guvernează aceste principii: 

Arheologul trebuie să conceapă cercetarea prin săpături arheologice pentru a obține 

maximum de informații științifice și să asigure aplicarea celor mai bune metode pentru le a 

salva și înregistra 

În pregătirea Proiectului arheologul trebuie să aibă în vedere toate tehnicile de 

săpătură (Anexa 1) ca să poată decide în cunoștință de cauză care dintre ele este cea mai 

adecvată atingerii scopului, cerând sfatul unui specialist dintr-un alt domeniu acolo unde este 

cazul. 

În planificarea și execuția săpăturilor, acolo unde nu există o amenințare directă sau 

imediată la adresa patrimoniului arheologic, arheologul trebuie să se asigure că săpătura va 

produce minimum de distrugere pentru atingerea scopului proiectului de cercetare. 

Săpătura arheologică va urma planificarea propusă; orice tehnică folosită trebuie 

adaptată la specificul zonei/sitului, fără a deveni inflexibilă și nereprezentativă. Arheologul 

trebuie să asigure, în toate stadiile de realizare, condițiile pentru ca cercetarea să fie cât mai 

puțin intruzivă și distructivă. 

În privința tehnicilor de săpătură același Ordin prevede că acolo unde este posibil, 

prima opțiune trebuie să fie de tehnicile non-distructive, deși, în multe cazuri acesta nu este un 

mod de a obține destule informații credibile și are dezavantajul major că rezultatul nu poate fi 

verificat rapid. În toate cazurile însă, metodele alese trebuie să se potrivească scopului definit 

prin proiect și să fie în acord cu obiectivele cercetării. 

În concret reclamantei i se reproșează că în cadrul activității de cercetare arheologică 

preventivă desfășurată în Iași str. AAA pe suprafața de teren amplasată în situl arheologic 

C.I.D. și C.D, inclus în Lista Monumentelor Istorice a permis demolarea cu buldozerul a unei 

pivnițe de secol XVII - XIX. 

Faptul că beneficiarul a solicitat emiterea certificatului de urbanism în vederea 

obținerii autorizației de construire și că în cadrul procedurilor administrative s-au emis avize 

favorabile din partea Direcției Județene de Cultură nu înlătură obligațiile instituie de normele 

legale mai sus descrise în sarcina arheologului. Instanța nu a validat raționamentul 

reclamantei în sensul că figurarea în cadrul documentației PUZ CP a demisolului cu 

propunere de desființare echivalează cu autorizarea lucrări de desființare și acordul implicit de 

folosire a tehnicilor intruzive de săpătură. 

Potrivit disp. art. 5 alin .15 din O.G. nr. 43/2000 „Autorizarea lucrărilor de construire 

sau de desființare din zonele cu patrimoniu arheologic se aprobă numai pe baza și în 

conformitate cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor ori o astfel de autorizarea nu există 

atașată documentației aferente PUZ pentru zona construită protejată Iași str. R.  

În privința avizului favorabil dat de Direcția Județeană de Cultură I. acesta cuprinde 

mențiunea efectuării tuturor săpăturilor necesare realizării obiectivului în regim de cercetare 

preventivă. 



Membrii Comisiei analizând raportul de cercetare preventivă și raportul întocmit de 

către expert B. au concluzionat în sensul încălcării de către reclamantă a deontologiei 

profesională, iar susținerile reclamantei nu sunt în măsură să înlăture această concluzie. 

În ceea ce privește activitatea desfășurată de către reclamantă în cadrul proiectului 

C.V.R.C. s-a reținut în decizia contestată faptul că reclamanta nu a solicitat autorizație pentru 

cercetare arheologică preventivă în urma descoperirilor făcute în timpul supravegherii 

arheologice. 

Apărarea reclamantei în privința acestui proiect vizează încadrarea activității sale în 

autorizația emisă, aceea de supraveghere, dar și faptul că în cadrul acestui proiect a efectuat 

cercetări arheologice îndelungată și că a propus variante alternative la planșele de arhitectură. 

Mai arată reclamanta că propunerea de protejare a vestigiilor a fost analizată de către CNMI și 

CNA și s-a decis acceptarea proiectantului de arhitectură care constă în desființarea unor 

ziduri descoperite. Mai susține că studiul de arheologie transmis în legătură cu acest proiect 

este doar unul parțial și că sistarea lucrărilor ar fi presupus pierderea finanțării pentru lucrare. 

Prevederile art. 2 și 3 din Codul deontologic prevăd că „Este o datorie a fiecărui 

arheolog să asigure păstrarea patrimoniului arheologic prin orice mijloc legal”. „Arheologii 

vor asigura efectuarea de investigații care să îndeplinească cele mai înalte standarde 

profesionale chiar și în cazurile în care nu este posibilă păstrarea patrimoniului arheologic.” 

Ceea ce impune codul deontologic arheologilor este o conduită activă care să aibă 

drept scop păstrarea patrimoniului arheologic, iar în urma analizei activității reclamantei, 

membrii C.N.A. au reținut tocmai lipsa comportamentului activ care să conducă la protejarea 

eficientă a patrimoniului prin permiterea intervenției cu buldozerul într-un sit protejat de 

importanță națională respectiv prin lipsa solicitării schimbării tipului de autorizație pe 

parcursul cercetării arheologice și ca urmare a descoperirilor arheologice. 

Orice încălcare a dispozițiilor codului deontologic atrage sancțiunea suspendării, iar 

probatoriul administrat în cauză relevă încălcarea normelor deontologice de către reclamantă. 

Prin urmare, susținerile reclamantei privind reținerea în cadrul deciziei de suspendare 

a activității desfășurate în cadrul proiectului Reabilitare C.R.C. doar pentru a amplifica sfera 

răspunderii motivat de amploarea acestui proiect față de cel din AAA apar ca lipsite de 

relevanță. 

Includerea în fișele de vot ale membrilor comisiei a sancțiunii suspendării doar la 

punctul 182 unde a figurat raportul B. în legătură cu raportul de cercetare preventivă întocmit 

de către reclamantă pentru proiectul Construire locuință amenajare incintă și împrejmuire 

teren proprietate str. AAA nu poate fi interpretată ca o excludere a analizei activității 

reclamantei și în legătură cu celălalt proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței C.N.A., Comisia 

fiind singurul organism competent în a statua asupra existenței eventualelor abateri de codul 

deontologic. 

Soluționând contestația formulată de reclamantă, Comisia a reținut cu majoritate de 

voturi încălcarea normelor deontologice de către reclamantă, în cadrul activității desfășurate 

în cadrul proiectului din Iași AAA, prin urmare nu poate fi reținută nici apărarea reclamantei 

privind incertitudinea concluziilor Comisiei în cazul în care din conținutul deciziei de 

suspendare ar fi înlăturate mențiunile privind activitatea în legătură cu celălalt proiect.  

În privința caracterului disproporționat al sancțiunii aplicate față de faptele reținute, a 

constatat Curtea de Apel faptul că, potrivit prevederilor Ordinului 2494/2010, atestatul se 

suspendă „când persoanele atestate se fac vinovate de încălcarea Codului deontologic al 

arheologilor din România”. Art. 26 prevede că „Prin decizia de suspendare Comisia va stabili 

perioada pentru care se suspendă atestarea, precum și condițiile necesare anulării 

suspendării.” (2) Îndeplinirea condițiilor dispuse potrivit alin. (1) se constată de către Comisie 

și determină încetarea suspendării atestării.” Prin urmare a reținut instanța că, odată constatată 

încălcarea normelor deontologice, sancțiunea care intervine este aceea a suspendării atestării 

iar în privința duratei pentru care se dispune suspendarea, aceasta este lăsată la aprecierea 



C.N.A. Cum, în cauză, nu rezultă excesul de putere al autorității, a reținut instanța că nici 

această critică a reclamantei nu este întemeiată. 

4. Urbanism. Suspendare și anulare hotărâre a consiliului local de aprobare a PUD. 

Motive de nelegalitate invocate de reclamantă și limitele judecății. Judecarea cererii de 

suspendare și analiza condițiilor prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. Marja 

de apreciere a autorităților publice locale în ceea ce privește reglementările urbanistice și 

caracterul normelor cuprinse în Regulamentul general de urbanism aprobat prin HG nr. 

525/1996. Asigurarea numărului necesare de locuri de parcare 
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Deși reține prima instanță că în procedura adoptării hotărârii consiliului local de 

aprobare a PUD-ului reclamatei nu s-a probat că a fost informat publicul despre obiectiv și 

că a fost supus dezbaterii, Curtea constată că aceste aspecte nu au fost deduse judecății de 

către reclamantă, excedând limitelor învestirii și judecății, cu încălcare regulilor de 

procedură referitoare la principiul disponibilității (22 alin. 6 și art. 397 alin. 1 C.proc.civ.). 

Această critică de nelegalitate, pe lângă faptul că nu a făcut obiectul sesizării, nici nu fost 

supusă dezbaterii părților și nici nu au fost administrate probe în acest sens, fiind încălcat și 

principiul contradictorialității (art. 14 C.proc.civ.) 

În privința soluției de suspendare a executării acestei hotărâri de consiliu local, așa 

cum s-a arătat mai sus, determinarea îndeplinirii condiției cazului bine justificat trebuia să se 

limiteze doar la acele aspecte de fapt și de drept ce rezultă dintr-o analiză sumară a actului și 

care sunt de natură a crea o îndoială serioasă asupra legalității. Această analiză trebuia 

făcută de către prima instanță, dată fiind și natura urgentă a acestei cereri, înaintea epuizării 

probatoriului privind fondul, când trebuia să observe că singurul motiv de nelegalitate 

invocat de reclamantă consta în pretinsa încălcarea a prevederilor art. 5.3.1 din Anexa nr. 5 

din HG nr. 525/1996 referitor la asigurarea spațiilor de parcare în afara domeniului public. 

Or, verificarea legalității hotărârii de consiliu local prin prisma dispozițiilor normative 

invocate de reclamantă depășea o analiză sumară a fondului și nu reprezenta o îndoială 

serioasă cu privire la legalitate, așa cum presupunea cazul bine justificat conform art. 14 

alin. 1 și art. 2 alin. 1 lit. t din Legea nr. 554/2004. Mai mult, condiția pagubei iminente nu 

este întrunită câtă vreme actul administrativ contestat nu dă automat dreptul pârâtei să 

construiască, ci doar după emiterea unei autorizații de construire și în condițiile stabilite prin 

aceasta. 

Într-adevăr, potrivit art. 5.3.1 pct. al treilea din Anexa nr. 5 din HG nr. 525/1996 se 

prevede pentru construcții comerciale locuri de parcare pentru clienți, respectiv un loc de 

parcare la 50 m
2
 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600 - 

2.000 m
2
, ceea ce ar însemna în cazul construcției extinse a reclamantei aproximativ 20 

locuri de parcare. Însă de la această regulă, datorită principiului autonomiei locale ce stă la 

baza activității de amenajare a teritoriului și urbanism, s-a prevăzut o excepție, respectiv 

utilizarea domeniului public pentru spații de parcare, care se stabilește prin autorizația de 

construire de către delegațiile permanente ale consiliilor județene sau de către primari, 

conform legii – art. 33 alin. 2 din HG nr. 525/1996. Pornind de la aceste premise textul art. 



5.3.1 din Anexa nr. 5 din HG nr. 525/1996 nu trebuie privit ca având caracter imperativ, ci 

supletiv, fiind aplicabil doar în măsura în care autorităților locale competente nu stabilesc 

alte norme cu caracter obligatoriu pentru autorizarea construcțiilor. În marja de apreciere 

conferită de legiuitor, autoritățile locale pot emite acte administrative de reglementare a 

condițiilor de autorizare a construcțiilor, iar măsurile luate de consiliul local cu privire la 

administrarea și exploatarea terenurilor ce fac parte din domeniul public al localității nu 

ridică o problemă de legalitate ci de oportunitate, acestea neputând fi cenzurate de către 

instanța de contencios administrativ. 

 

Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1233/25.09.2019 

 

Prin sentința nr. 97/CA/2019 din data de 27 martie 2019, Tribunalul Vaslui a admis în 

parte acţiunea formulată de reclamanta DAPPCB împotriva pârâtei U.A.T. Municipiul Bârlad 

şi a pârâtului Consiliul Local al Municipiului Bârlad, anulând în totalitate Hotărârea C.L.M. 

Bârlad nr. aaa/25.09.2017 şi a dispus suspendarea executării Hotărârea C.L.M. Bârlad nr. 

aaa/25.09.2017, până la soluţionarea în mod definitiv a cauzei. 

Prin încheierea de îndreptare a eroii materiale din data de 11 septembrie 2019, 

Tribunalul Vaslui a îndreptat eroarea materială strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr. 

97/CA/2019 din 27.03.2019, în sensul că, în loc de „împotriva pârâtei U.A.T. Municipiul 

Bârlad şi a pârâtului Consiliul Local al municipiului Bârlad”, se va citi „împotriva pârâtei 

U.A.T. Municipiul Bârlad, a pârâtului Consiliul Local al municipiului Bârlad şi a pârâtei S.C. 

„C.G.” S.R.L.”, cum este corect. 

În motivarea sentinței, s-a reținut că prin intermediul Hotărârii nr. aaa/25.09.2017, 

adoptată în ședința din 25.09.2017 de către Consiliului Local al Municipiului Bârlad s-a 

aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru Extindere Centru comercial, situat în 

zona XXX din municipiul Bârlad, în baza căreia s-a aprobat proiectarea doar a 7 (șapte) locuri 

de parcare pentru deservirea întregii construcții. Această hotărâre fost emisă în baza Legii nr. 

50/1991. 

Anterior promovării acțiunii, reclamanta a formulat la sediul Consiliului Local al 

Municipiului Bârlad plângerea prealabila nr. 18153/06.10.2017, prin care a solicitat revocarea 

în tot a H.C.L.M. Bârlad nr. aaa/25.09.2017, arătând că actul administrativ nu a intrat în 

circuitul civil, neproducându-și efectele, (neexistând încă autorizație de construcție).  

Planul urbanistic în detaliu a fost aprobat în ciuda faptului că Direcția de Urbanism și 

Amenajare a Teritoriului a arătat, prin intermediul raportului asupra proiectului de hotărâre că 

„până în prezent nu a existat niciun loc de parcare pentru complexul existent, iar dacă vorbim 

de întreg complexul creat sunt necesare un număr de 20 locuri de parcare, ceea ce nu ar mai 

lăsa loc pentru investiția în cauză”. 

Instanța a reținut că în conformitate cu dispozițiile art. 5.3.1. din Anexa nr. 5 din 

Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

pentru un centru comercial cu o suprafață desfășurată construită de peste 950 m.p. sunt 

necesare cel puțin 20 de locuri de parcare pentru clienți, un număr de parcări suplimentar 

pentru autovehiculele proprii, precum şi platforme pentru parcarea autovehiculelor de mare 

tonaj pentru aprovizionare. 

Verificând legalitatea hotărârii contestate rezultă că acesta este nelegală pentru 

încălcarea legislației în domeniu. 

Planul urbanistic în detaliu trebuie să respecte planul urbanistic general şi pe cel zonal, 

indicate în art. 45 din legea nr. 350/2001, iar potrivit art. 48 din același act normativ planul 

urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu 

parcelele învecinate. În consecință, planul urbanistic de detaliu nu poate modifica direct sau 

indirect planurile de nivel superior. 



Potrivit art. 57 din Legea nr. 350/2001 publicul este implicat în activitatea de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism, în toate etapele procesului decizional referitor la 

activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

Din art. 59 rezultă că informarea constă în publicitatea obiectivelor, a rezultatelor 

consultării, a deciziilor adoptate şi a modului de implementare. 

În cauză pârâtul nu a probat că a informat publicul despre obiectivul de a realiza o 

piaţă, că a fost supus dezbaterii publice astfel că s-a reţinut ca fiind incident acest motiv de 

nelegalitate. 

Potrivit documentației depuse la dosar, obiectul reglementării cu P.U.D.-ul aprobat 

prin H.C.L. Bârlad nr. aaa/25.09.2017 privește o investiție de extindere centru comercial. 

Practic, pe o parcelă de teren de 1207 mp. pe care societatea pârâtă o are în proprietate în zona 

XXX din Municipiul Bârlad există deja o construcție cu destinația hală de comerț în suprafață 

de 482 mp pe care societatea pârâtă intenționează să o extindă. 

Raportat la aceste aspecte, instanța a reținut că, fiind vorba despre un proiect de 

extindere construcție, nu se poate face abstracție de suprafața clădirii existente. Astfel, 

raportat la dispozițiile art. 5.3.1. din Anexa nr. 5 din H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism, instanța a reținut că pentru un centru comercial cu o 

suprafață desfășurată construită de peste 950 m.p. sunt necesare cel puțin 20 de locuri de 

parcare pentru clienți și un număr de parcări suplimentar pentru autovehiculele proprii, iar nu 

numai şapte locuri de parcare cum s-a reținut în Hotărârea C.L.M. Bârlad nr. aaa/25.09.2017.  

În privinţa cererii de suspendare a executării actului administrativ, instanţa a calificat 

solicitarea de suspendare ca fiind formulată în acord cu dispozițiile art. 15 raportat la art. 14 

alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Având în vedere argumentele cererii de suspendare și 

înscrisurile pe care se întemeiază cererea reclamantei, instanța de fond a reținut că în cazuri 

bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente se poate solicita suspendarea 

executării actului administrativ până la soluționarea definitivă a cauzei. 

În cauză, având în vedere soluția ce se va pronunța pe fond, instanța a reținut 

îndeplinită prima condiție cu privire la Hotărârea C.L.M. Bârlad nr. aaa/25.09.2017. 

În ceea ce priveşte paguba iminentă, a reţinut că s-a învederat şi s-a făcut dovada 

prejudiciului material viitor şi previzibil (art. 2 alin. 1 lit. ş din Legea nr. 554/2004). Astfel, 

prin Hotărârea C.L.M. Bârlad nr. aaa/25.09.2017 urma să se aducă atingere funcţionării unei 

autorităţi publice sau a unui serviciu public. 

Pârâta S.C. „C.G.” S.R.L. a declarat recurs atât împotriva soluţiei de suspendare a 

executării Hotărârii Consiliului Local Bârlad nr. aaa din 25.09.2017, cât şi împotriva soluţiei 

de anulare a hotărârii de consiliu local anterior - menţionate. 

În susţinerea recursului promovat împotriva soluţiei de suspendare, recurenta a invocat 

motive de nelegalitate care se circumscriu dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 şi 8 din 

Codul de procedură civilă. 

În susținerea recursului promovat împotriva soluţiei de anulare a hotărârii de consiliu 

local, societatea recurenta a invocat motivele de casare care se circumscriu dispoziţiilor art. 

488 alin. 1 pct. 5, pct. 6 şi pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Intimata DAPPCB a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului 

ca neîntemeiat şi menținerea sentinței civile recurate. 

Analizând sentința recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a 

constatat că recursurile formulate de pârâta C.G. SRL sunt fondate, pentru următoarele 

considerente: 

În dosar au fost formulate două recursuri distincte vizând două soluții diferite, 

cuprinse în una și aceeași sentință, respectiv cea privind cererea de suspendare a executării 

Hotărârea CLM Bârlad nr. aaa/25.09.2017, iar cealaltă privind anularea aceluiași act 

administrativ. 

Analizând primul motiv de recurs invocat în calea de atac referitoare la soluția dată de 

prima instanță cu privire la cererea de suspendare a executării actului administrativ contestat, 



recurenta a invocat încălcarea regulilor de procedură (art. 488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ.), prin 

aceea că Tribunalul Vaslui, pe de o parte, nu a acordat cuvântul în dezbateri cu privire la 

cererea de suspendare, iar pe de altă parte, a soluționat s-a pronunțat cu prioritate asupra 

cererii de suspendare. 

În privința primelor argumente de nelegalitate, se  constată că se invocă, în esență, 

încălcarea principiilor contradictorialității și oralității, precum și regulile referitoare la 

dezbaterea procesului. 

Contrar susținerilor recurentei, Curtea observă că în ședința publică din data de 

25.02.2019 prima instanță a constatat terminată cercetarea judecătorească și a acordat singurei 

părți reprezentate în ședință (respectiv, pârâtei C.G. SRL) cuvântul pe fond, într-adevăr fără a 

face o referire la vreunul din cele patru capete ale cererii de chemare în judecată. 

Pârâta C.G. SRL într-adevăr, așa cum rezultă din cuprinsul încheierii de amânare a 

pronunțării și actele depuse ulterior, și-a susținut oral și în scris concluziile referindu-se doar 

la capetele de cerere vizând anularea Hotărârii CLM Bârlad nr. aaa/25.09.2017, repararea 

eventualei pagube și anularea efectelor unor alte acte administrative ce ar fi emise în baza 

hotărârii consiliului local. 

Cu toate acestea, instanța de recurs observă că prima instanță nu a limitat dezbaterile 

anumite capete de cerere cuprinse în acțiunea formulată de DAPPCB, astfel încât recurenta-

pârâtă avea dreptul de a-și prezenta concluziile sale, atât oral cât și în scris, cu privire la toate 

aspectele deduse judecății prin cererea de chemare în judecată, având în vedere și soluția dată 

prin decizia nr. bbb/22.10.2018 a  Curții de Apel Iași de casare în tot a primei sentințe a 

Tribunalului Vaslui. Astfel, că limitele rejudecării erau date de toate capetele de cerere 

cuprinse în acțiunea formulată, inclusiv cererea de suspendare, acestea împreună constituind 

fondul procesului, chiar dacă nu toate antamau fondul situației litigioase. 

Prin urmare, nu se poate reține nici încălcarea regulilor de procedură referitoare la 

dezbaterea procesului, nici încălcarea principiilor contradictorialității și oralității, prima 

instanță îndeplinindu-și obligațiile referitoare la punerea în dezbatere a tuturor cererilor care 

fac obiectul învestirii, iar faptul că partea pârâtă nu a formulat concluzii, nici oral și nici în 

scris, cu privire la unul din capetele de cerere deduse judecății nu poate fi imputat instanței, ci 

reprezintă modul în care acea parte a înțeles să-și exercite dreptul la apărare. 

Mai mult, faptul că reclamanta, după reluarea judecății după casare, nu a mai făcut 

nicio referire la cererea de suspendare a executării nu echivalează cu o desistare, câtă vreme 

renunțarea la judecata unei cereri sau capăt de cerere trebuie să fie expresă și în condițiile art. 

406 C.proc.civ., astfel că prima instanță era obligată să respecte limitele inițiale ale învestirii. 

În privința modalității de soluționare a cererii de suspendare a executării Hotărârii 

CLM Bârlad nr. aaa/25.09.2017, Curtea constată că prevederile art. 15 din Legea nr. 554/2004 

nu instituie obligativitatea soluționării cererii de suspendare printr-o hotărâre distinctă, 

premergătoare celei prin care instanța se pronunță cu privire la cererea de anulare. Astfel că, 

dacă ambele capete de cerere (atât cel privind anularea, cât și cel de suspendare) se aflau în 

stare de judecată, nicio dispoziție legală nu interzice pronunțarea unei singure hotărâri 

judecătorești prin care să fie soluționate ambele cereri. 

Modul și ordinea în care a ales prima instanță să prezinte în considerentele și 

dispozitivul sentinței motivarea și soluțiile dispuse sunt aspecte ce privesc tehnica de 

redactare a hotărârii judecătorești, care, chiar dacă ar fi deficitară, nu poate conduce prin ea 

însăși la casare, ci poate, eventual, atrage incidența unui alt motiv de nelegalitate referitor la 

motivarea hotărârii judecătorești (art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.). 

Cu privire la motivele de nelegalitate ce vizează soluția de admitere a cererii de 

anulare a Hotărârii CLM Bârlad nr. aaa/25.09.2017, Curtea observă că sunt fondate susținerile 

recurentei, prima instanță făcând analiza unui motiv de nelegalitate al actului administrativ 

contestat care nu a fost invocat de către reclamantă, depășind astfel limitele învestirii stabilite 

prin cererea de chemare în judecată. 



Astfel, deși reține prima instanță că în procedura adoptării hotărârii consiliului local de 

aprobare a PUD-ului reclamatei nu s-a probat că a fost informat publicul despre obiectiv și că 

a fost supus dezbaterii, Curtea constată că aceste aspecte nu au fost deduse judecății de către 

reclamantă, excedând limitelor învestirii și judecății, cu încălcare regulilor de procedură 

referitoare la principiul disponibilității (22 alin. 6 și art. 397 alin. 1 C.proc.civ.). Această 

critică de nelegalitate, pe lângă faptul că nu a făcut obiectul sesizării, nici nu fost supusă 

dezbaterii părților și nici nu au fost administrate probe în acest sens, fiind încălcat și principiul 

contradictorialității (art. 14 C.proc.civ.) 

Față de aceste aspecte, instanța constată incidența motivului de casare prevăzut de art. 

488 alin. 1 pct. 5 C.proc.civ., sentința fiind nelegală sub acest aspect. 

Pe de altă parte, acest motiv de nelegalitate invocat de prima instanță în considerente 

privește un alt obiectiv (o piață) decât cel prezentat în PUD-ul aprobat prin Hotărârea CLM 

Bârlad nr. aaa/25.09.2017 (extindere centru comercial), ceea ce conduce la concluzia că 

aceste considerente sunt străine de natura cauzei, fiind incident și motivul de casare prevăzut 

de art. 488 alin. 1 pct. 6 C.proc.civ.  

Verificând incidența acestui motiv de casare în privința soluției de suspendare a 

actului administrativ contestat, Curtea reține că sunt incidente prevederile art. 488 alin. 1 pct. 

6 C.proc.civ. și în privința acestei soluții, întrucât, deși prin considerente teoretice prima 

instanță arată că determinarea cazului bine justificat nu presupune o analiză în fond a 

legalității actului administrativ, fiind suficientă o analiză sumară a actului, în aparență, fără 

prejudecarea fondului și că trebuie avute în vedere acele împrejurări care sunt de natură să 

creeze o îndoială serioasă în privința legalității, în final, în mod contradictoriu cu aceste 

considerente, își întemeiază soluția de suspendare tocmai pe aspectele de nelegalitate 

analizate pe fond și după epuizarea întregului probatoriu. 

Mai mult, în ceea ce privește condiția existenței unei pagube iminente, sentința apare 

ca nemotivată, Tribunalul Vaslui reținând doar că reclamanta a făcut dovada prejudiciului 

material viitor și previzibil, fără a prezenta vreun element concret din care ar rezulta această 

concluzie, rezumându-se doar să afirme că actul administrativ ar urma să aducă atingere 

funcționării unei autorități publice sau a unui serviciu public. 

Or, potrivit art. 425 alin. 1 lit. b C.proc.civ., hotărârea judecătorească trebuie să 

cuprindă motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței, arătându-se atât 

motivele pentru care s-au admis, cât si cele pentru care s-au înlăturat cererile părților. 

Consideră Curtea că este obligatoriu pentru instanță ca în motivarea hotărârii 

judecătorești să expună argumentele determinante care i-au format, în fapt și în drept, 

convingerea cu privire la soluția de suspendare, argumente care trebuie să se raporteze, pe de 

o parte, la susținerile și apărările părților, iar, pe de altă parte, la dispozițiile legale aplicabile 

incidentelor procesuale ridicate în fața instanței, în caz contrar, sentința fiind lipsită de suport 

probator și legal și pronunțată cu nerespectarea prevederilor Codului de procedură civilă. 

Tot legat de incidența motivului de nelegalitate prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 

C.proc.civ., instanța de recurs observă că într-adevăr la primul termen după trimiterea cauzei 

spre rejudecare 28.01.2019, tribunalul a calificat excepția inadmisibilității capătului de cerere 

privind repararea eventualei pagube și excepția inadmisibilității capătului de cerere referitor la 

anularea efectelor HCL pentru lipsa de obiect ca fiind apărări de fond, arătând că urma să le 

analizeze odată cu fondul. 

Pe de altă parte, prin sentința recurată aceste două capete de cerere nu au primit o 

soluție din partea primei instanțe, astfel că nici apărările de fond indicate nu au mai fost 

analizate, confirmându-se susținerile recurentei. 

Cu toate acestea, fiind vorba de două cereri asupra cărora prima instanță a omis să se 

pronunțe, partea interesată avea la dispoziție doar calea prevăzută de art. 444 C.proc.civ., 

respectiv completarea hotărârii, iar nu exercitarea recursului față de dispozițiile art. 445 

C.proc.civ. 



Prin urmare, chiar în condițiile în care prima instanță nu a analizat apărările pârâtei cu 

privire la cererile referitoare la repararea eventualei pagube și anularea efectelor HCL, fiind 

vorba despre cereri asupra cărora tribunalul nu s-a pronunțat, nu se poate reține nelegalitatea 

hotărârii recurate prin prisma acestor aspecte și a dispozițiilor art. 488 alin. 1 pct. 6 

C.proc.civ., ci judecata instanței de recurs este limitată la analiza legalității modului de 

soluționare a cererilor privind suspendarea și anularea hotărârii de consiliu local. 

În continuare, analizând și motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 

C.proc.civ., Curtea constată că și acesta este întemeiat, atât soluția de suspendare, cât și cea de 

anulare a Hotărârii CLM Bârlad nr. aaa/25.09.2017 fiind date cu aplicarea greșită a normelor 

de drept material. 

Astfel, în privința soluției de suspendare a executării acestei hotărâri de consiliu local, 

așa cum s-a arătat mai sus, determinarea îndeplinirii condiției cazului bine justificat trebuia să 

se limiteze doar la acele aspecte de fapt și de drept ce rezultă dintr-o analiză sumară a actului 

și care sunt de natură a crea o îndoială serioasă asupra legalității. 

Această analiză trebuia făcută de către prima instanță, dată fiind și natura urgentă a 

acestei cereri, înaintea epuizării probatoriului privind fondul, când trebuia să observe că 

singurul motiv de nelegalitate invocat de reclamantă consta în pretinsa încălcarea a 

prevederilor art. 5.3.1 din Anexa nr. 5 din HG nr. 525/1996 referitor la asigurarea spațiilor de 

parcare în afara domeniului public. 

Or, verificarea legalității hotărârii de consiliu local prin prisma dispozițiilor normative 

invocate de reclamantă depășea o analiză sumară a fondului și nu reprezenta o îndoială 

serioasă cu privire la legalitate, așa cum presupunea cazul bine justificat conform art. 14 alin. 

1 și art. 2 alin. 1 lit. t din Legea nr. 554/2004. 

Mai mult, condiția pagubei iminente nu este întrunită câtă vreme actul administrativ 

contestat nu dă automat dreptul pârâtei să construiască, ci doar după emiterea unei autorizații 

de construire și în condițiile stabilite prin aceasta. De asemenea, nu rezultă din actele 

dosarului autorizația de construire care să aibă la bază hotărârea consiliului local de aprobare 

a PUD-ului în forma contestată ar fi fost emisă sau emiterea ei ar fi fost iminentă. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea reține nelegalitate soluției de suspendare a 

executării hotărârii de consiliu local contestate, astfel încât se impune casarea sentinței și, în 

rejudecare, făcând aplicarea dispozițiilor de drept material cuprinse în art. 14 alin. 1 și art. 2 

alin. 1 lit. ș și t din Legea nr. 554/2004, urmează să respingă cererea. 

În ceea ce privește soluția de anulare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Bârlad nr. aaa/25.09.2019, se reține că și această soluție a fost dată, pe de o parte, așa cum s-a 

arătat mai sus, cu nerespectarea limitelor judecății și prin inserarea în cuprinsul sentinței a 

unor considerente străine de natura pricinii, iar, pe de altă parte, cu aplicarea greșită a 

prevederilor de drept material.  

Astfel, Curtea arată că prevederile Regulamentului general de urbanism aprobat prin 

HG nr. 525/1996 în temeiul art. 18 alin. 1 lit. c din Legea nr. 350/2001,  reprezintă sistemul 

unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a 

teritoriului, planurilor urbanistice, precum și a regulamentelor locale de urbanism (art. 1 

alin. 1 din HG nr. 525/1996). 

Pe de altă parte, în baza principiului autonomiei locale ce stă la baza activității de 

amenajare a teritoriului și urbanismului, conform art. 5 din Legea nr. 350/2001 și art. 1 alin. 3 

din HG nr. 525/1996, regulamentele locale de urbanism cuprind norme obligatorii pentru 

autorizarea executării construcțiilor. 

Într-adevăr, potrivit art. 5.3.1 pct. al treilea din Anexa nr. 5 din HG nr. 525/1996 se 

prevede pentru construcții comerciale locuri de parcare pentru clienți, respectiv un loc de 

parcare la 50 m
2
 suprafață desfășurată a construcției pentru complexuri comerciale de 600 - 

2.000 m
2
, ceea ce ar însemna în cazul construcției extinse a reclamantei aproximativ 20 locuri 

de parcare. 



Totodată, Regulamentul General de urbanism, în art. 33 alin. 1, referindu-se parcaje și 

la autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spatii de parcare, 

stabilește ca regulă că se va emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara 

domeniului public. 

Însă de la această regulă, datorită principiului autonomiei locale ce stă la baza 

activității de amenajare a teritoriului și urbanism, s-a prevăzut o excepție de la regula enunțată 

mai sus, respectiv utilizarea domeniului public pentru spații de parcare, care se stabilește prin 

autorizația de construire de către delegațiile permanente ale consiliilor județene sau de către 

primari, conform legii – art. 33 alin. 2 din HG nr. 525/1996.  

Pornind de la aceste premise textul art. 5.3.1 din Anexa nr. 5 din HG nr. 525/1996 nu 

trebuie privit ca având caracter imperativ, ci supletiv, fiind aplicabil doar în măsura în care 

autorităților locale competente nu stabilesc alte norme cu caracter obligatoriu pentru 

autorizarea construcțiilor. 

Or, acesta este și cazul în cauză, Consiliul Local al Municipiului Bârlad aprobând cu 

respectarea propriei competențe în materie de urbanism un plan urbanistic de detaliu, ce 

cuprinde reglementări în privința parcajelor derogatorii de la Anexa nr. 5 a HG nr. 525/1996, 

cu respectarea marjei de apreciere conferite de art. 33 alin. 2 din HG nr. 525/1996. 

Prin urmare, nu se poate considera că actul administrativ aprobat de autoritatea 

deliberativă a Municipiului Bârlad, care are atribuții atât în legătură cu administrarea 

bunurilor proprietate publică, cât și cu aprobarea documentațiilor de urbanism ale localității 

(art. 36 alin. 5 lit. a și c din Legea nr. 215/2001) este nelegal, mai ales în condițiile în care cu 

privire la aceste aspecte se bucură de o marjă de apreciere, conferită chiar prin actul normativ 

de reglementare. 

Curtea mai subliniază că, în marja de apreciere conferită de legiuitor, autoritățile 

locale pot emite acte administrative de reglementare a condițiilor de autorizare a 

construcțiilor, iar măsurile luate de consiliul local cu privire la administrarea și exploatarea 

terenurilor ce fac parte din domeniul public al localității nu ridică o problemă de legalitate ci 

de oportunitate, acestea neputând fi cenzurate de către instanța de contencios administrativ. 

Față de toate aceste considerente, având în vedere dispozițiile art. 20 din Legea nr. 

554/2004, vor fi admise cele două recursuri formulate de pârâta C.G. SRL, sentința nr. 

97/CA/27.03.2019 a Tribunalului Vaslui va fi casată în tot și, în limitele date de ceea ce s-a 

soluționat de către prima instanță, în rejudecare, va fi respinsă ca neîntemeiată cererea de 

chemare în judecată formulată de reclamanta DAPPCB. 

 

5. Tutelă administrativă. Anularea dispoziției primarului privind delegarea unor 

atribuții specifice funcției publice de secretar către un consilier juridic angajat cu contract 

de muncă. Inadmisibilitatea acțiunii prefectului față de natura actului juridic contestat. 

Aplicarea Deciziei HP nr. 11/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Tutelă administrativă.  

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- tutelă administrativă 

- delegare atribuții salariat 

- inadmisibilitate  

- modificare raport de muncă 

Temei de drept: Legea nr. 554/2004 art. 2 alin. 1 lit. c, art. 3 

  Legea nr. 340/2004 art. 1 alin. 3, art. 19 lit. a și e 

  C.muncii art. 40 alin. 1 lit. b 

  Legea nr. 215/2001 art. 63 alin. 5 lit. e 

 



Delegarea unor atribuții către un angajat presupune o modificare a raportului de 

muncă iar aprecierea legalității modificării raportului de muncă nu se poate face în alt cadru 

decât acela al raportului modificat prin delegarea de atribuții suplimentare. Altfel spus, 

faptul că prin dispoziția contestată, Primarul a înțeles să delege temporar o parte din 

atribuțiile legale ale secretarului, funcționar public cu funcție de conducere către un consilier 

juridic angajat cu contract de muncă, acest aspect nu schimbă natura actului contestat, care 

rămâne unul de modificare a unui raport de muncă. Chiar dacă s-ar considera că efectele 

acestui act sunt cele ale modificării implicite a raportului de serviciu a unui funcționar 

public, analiza instanței trebuie să se raporteze tot la actul suspus judecății. 

Delegarea de atribuții nu este echivalentă cu delegarea funcției, singura reglementată 

de Legea nr. 188/1999 ca și modificare a raportului de serviciu al funcționarului public. 

Delegarea de atribuții presupune ca salariatul delegat să înlocuiască pe o perioadă 

determinată un alt salariat, preluându-i funcția sau doar o parte dintre atribuțiile acestuia. 

Delegarea de atribuții reprezintă o măsură de ordin organizatoric care poate fi dispusă în 

virtutea dreptului angajatorului de a stabili atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat. 

Prin dispoziția contestată s-a produs o delegare parțială de atribuții în cadrul 

raportului de muncă al consilierului juridic, potrivit art. 40 alin.(1) lit. b) din Codul muncii, 

fără a afecta drepturile și obligațiile ce rezultă din raportul de serviciu al secretarului 

orașului. Primarul nu a acționat în cadrul emiterii Dispoziției criticate în regim de putere 

publică, ci în calitate de angajator în exercitarea atribuțiilor prevăzute la disp. art. 63 alin. 

(5) lit. 2 din Legea nr. 215/2011, în cadrul cărora poziția autorității este de egalitate cu cea a 

angajatul.  

Prefectul, în calitatea sa de autoritate de tutelă administrativă, are rolul de a 

supraveghea respectarea legii de către autoritățile administrației publice locale, dar acesta 

nu este învestit cu competența de a exercita un control general al activității administrației 

publice locale, puterile sale fiind limitate la actele administrative, astfel cum sunt definite la 

art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1239/25.09.2019 

Prin sentința nr. XXX/CA din data de 5 decembrie 2018, Tribunalul Iași a respins, ca 

neîntemeiate, excepția inadmisibilității acțiunii, excepția lipsei calității procesuale active, 

excepția lipsei de obiect și excepția lipsei de interes, invocate de pârât. 

Prin aceeași hotărâre judecătorească, instanța de fond a admis acțiunea formulată de 

reclamantul Prefectul județului I., în contradictoriu cu pârâtul Primarul Orașului T.F., județul 

Iași, anulând Dispoziția nr. XXX/12.03.2018 privind delegarea unor atribuții ale secretarului 

oraș T.F., emisă de pârâtul Primarul Orașului T.F. 

Pentru a dispune astfel, instanța de fond a reținut că, prin Dispoziția nr. 

XXX/12.03.2018, pârâtul Primarul orașului T.F. a dispus că, „începând cu data prezentei 

dispoziții, dnei M.A.R., consilier juridic în cadrul Aparatului permanent de lucru al 

Consiliului local oraș T.F., îi vor fi delegate, pe perioada concediilor legale, cursurilor de 

perfecționare și ori de câte ori lipsește din instituție, următoarele atribuții ale secretarului 

orașului T.F., și anume: avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile 

consiliului local; participă la ședințele consiliului local; semnează certificatele de urbanism și 

autorizațiile de construcții/demolare/racorduri etc.” 

Această dispoziție a fost transmisă Instituției Prefectului – Județul I. la data de 

15.03.2018, în vederea exercitării controlului de legalitate, iar prin adresa nr. 

XXX/17.05.2018, reclamantul Prefectul Județului I. a solicitat emitentului actului 

administrativ în discuție să supună, spre analiză, în vederea revocării, Dispoziția nr. 

XXX/1203.2018, pentru încălcarea următoarelor prevederi legale: 

- art. 45, art. 88 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr. 188/1999; 



- art. 116 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr. 215/2001; 

- art. 45 alin.(1) din Legea nr. 50/1991. 

La data de 06.06.2018, pârâtul Primarul orașului T.F. a întocmit adresa nr. XXX, prin 

care a comunicat părții adverse refuzul revocării Dispoziției nr. XXX, apreciind că aceasta a 

fost emisă cu respectarea legii. 

În ceea ce privește inadmisibilitatea acțiunii, s-a constatat că argumentele expuse în 

întâmpinare de către pârât stau și la baza excepției lipsei calității procesuale active, tribunalul 

apreciind că Dispoziția nr. XXX/2018 constituie un veritabil act administrativ cu caracter 

unilateral, atât timp cât acesta a fost emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, 

în vederea executării în concret a legii (în speță, a Legii nr. 188/1999) și care a reglementat 

raportul de serviciu al unui funcționar public, respectiv secretarul unității administrativ-

teritoriale, prin delegarea unora dintre atribuțiile acestuia, către o altă persoană, în speță către 

un consilier juridic (personal contractual din aparatul Consiliului local), pe perioada 

imposibilității temporare obiective ce exercitare a funcției. În aceste condiții, Dispoziția nr. 

XXX/2018 se încadrează în prevederile art. 2 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 554/2004). 

Ca atare, acest act a fost emis în vederea asigurării continuității activității primăriei și 

a secretarului Unității administrativ - teritoriale T.F., pentru a preveni blocajele în activitatea 

acestuia din urmă pe perioada concediilor legale și a altor situații de lipsă justificată. Prin 

urmare, nu reprezintă un act juridic de dreptul muncii, ci un act administrativ, împrejurarea 

alegerii, ca înlocuitor, a unei persoane care nu este funcționar public, ci personal contractual 

nefiind în măsură a schimba natura juridică a actului emis la 12.03.2018, astfel cum în mod 

eronat susține pârâtul. Chiar dacă în preambulul Dispoziției nr. XXX nu se face referire la 

Legea nr. 188/1999, ci doar la Legea nr. 215/2001, scopul principal al emiterii sale a fost 

acela de a reglementa modul de exercitare al unora dintre atribuțiile secretarului orașului T.F., 

iar nu de a completa sarcinile din fișa postului aferentă contractului individual de muncă al 

salariatei M.A.R., aceasta din urmă fiind o consecință a delegării atribuțiilor secretarului 

UAT. Este adevărat că, prin această Dispoziție, nu a fost desemnat un alt secretar al orașului 

T.F., nefăcându-se aplicarea dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 188/1999 privind delegarea, 

detașarea, transferul ori mutarea unui funcționar public, nici exercitarea cu caracter temporar 

a unei funcții publice de conducere vacante sau temporar vacante (art. 88-92), dar s-a dispus 

cu privire la raportul de serviciu al unui funcționar public de conducere (a se vedea art. 13 din 

Legea nr. 188/1999), prin delegarea unor atribuții ale acestuia către o altă persoană, în 

anumite situații de imposibilitate obiectivă de exercitare a funcției, prin urmare Dispoziția nr. 

XXX/2018 intră sub incidența normelor legale referitoare la funcționarii publici, coroborate 

cu cele cuprinse în Legea contenciosului administrativ. Prin urmare, acțiunea a fost 

fundamentată în mod corect pe dispozițiile art. 3 alin.(1) din Legea nr. 554/2004, Prefectul 

Județului Iași având legitimare procesuală activă, în temeiul aceluiași text, pentru a ataca, în 

contencios administrativ, actele administrative emise de autoritățile administrației publice 

locale, inclusiv de primari, și pe care le consideră nelegale. 

În ceea ce privește lipsa de obiect a acțiunii deduse judecății, tribunalul a observat că, 

într-adevăr, la data de 26.07.2018 a fost emisă, de către pârâtul Primarul orașului T.F., 

Dispoziția nr. XXX, prin care, începând cu data de 27.07.2018, a fost desemnat domnul 

V.A.G., consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, să avizeze pentru 

legalitate, pe perioada concediilor legale, a cursurilor de perfecționare profesională și/sau ori 

de câte ori secretarul orașului T.F. lipsește din instituție, exclusiv următoarele documente: 

dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local; certificatele de urbanism și autorizațiile 

de construire/demolare/racorduri. Mai mult, începând cu 27.07.2018, au încetat, în baza 

aceleiași dispoziții, prevederile Dispoziției nr. XXX/12.03.2018, precum și orice alte 

dispoziții contrare. Pe de altă parte, pârâtul nu a făcut dovada datei la care Dispoziția nr. 343 a 

fost comunicată Instituției Prefectului – Județul I., iar prezenta acțiune a fost depusă la poștă 

la data de 25.07.2018. Mai mult, în perioada 12.03.2018-27.07.2018 Dispoziția nr. XXX/2018 

și-a produs efectele juridice, prin urmare tutela administrativă exercitată în temeiul art. 3 din 



Legea nr. 554/2004 are obiect, iar reclamantul Prefectul Județului I. justifică un interes născut 

și actual, în sensul art. 33 din Codul de procedură civilă, atât timp cât, în baza respectivei 

Dispoziții, doamna consilier juridic M. a exercitat efectiv atribuțiile secretarului UAT T.F. în 

intervalul 12.03.2018-26.07.2018, iar raportat la prevederile art. 123 alin.(5) din Constituția 

României, prefectul urmărește, prin prezentul demers judiciar, realizarea unui drept sau 

interes general public de asigurare a respectării legii de către aleșii locali. 

În lumina considerentelor de mai sus, instanța a apreciat că toate cele patru excepții 

procesuale invocate de pârât sunt neîntemeiate. 

Pe fondul cauzei, s-a constatat că, potrivit art. 45 alin.(1) din Legea nr. 188/1999, 

funcționarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția 

publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate. De asemenea, în 

conformitate cu dispozițiile art. 63 alin.(1) lit. d) coroborat cu alin.(5) lit. a) din Legea nr. 

215/2001, primarul îndeplinește atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, sens 

în care numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de 

interes local.  

Din prevederile legale de mai sus rezultă, pe de o parte, că atribuțiile unui funcționar 

public nu pot fi delegate decât tot unui funcționar public, iar nu personalului contractual, 

având în vedere că atribuțiile secretarului unității administrativ-teritoriale, funcționar public 

de conducere, implică exercitarea prerogativelor de putere publică. Or, față de dispozițiile art. 

791 alin.(1) coroborat cu art. 794 alin.(2) și (3) din Ordonanța de Guvern nr. 35/2002, 

personalului angajat pe un post cu activitate permanentă la orașe, ce presupune studii 

superioare juridice ori administrative, nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, acesta 

urmând a-și desfășura activitatea pe bază de contract de muncă. 

Pe de altă parte, în condițiile în care primarul poate dispune modificarea raportului de 

muncă doar pentru personalul aparatului său de specialitate, iar nu pentru personalul din 

aparatul permanent de lucru al Consiliului Local, în privința căruia este competent să dispună, 

în temeiul art. 63 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, doar acesta din urmă.  

Pentru considerentele expuse, tribunalul a apreciat că Dispoziția nr. XXX/12.03.2018 

emisă de pârâtul primarul orașului T.F. este nelegală. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs pârâtul Primarul Orașului T.F., județul 

Iași, invocând motivele de casare prevăzute de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 din 

Codul de procedură civilă. 

În susținerea căii de atac promovate, recurenta a arătat că sentința primei instanțe a 

fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a normelor de drept material. Potrivit recurentei, 

instanța de fond a reținut în mod corect că prin dispoziția contestată nu a fost desemnat un alt 

secretar al unității administrativ-teritoriale, însă raționamentul prezentat în considerentele 

hotărârii recurate face o aplicare greșită a dispozițiilor legale citate în susținerea 

raționamentului și încalcă, în mod evident, dispozițiile Ordinului nr. 400/2015. 

Astfel, în Legea nr. 188/1999, Legea nr. 53/2003, Legea nr. 215/2001 și O.G. nr. 

35/2002 nu există prevederi legale care să interzică ori să limiteze în vreun fel delegarea de 

atribuții, de sarcini de serviciu de la funcționari publici către salariații aceleiași instituții 

publice, sau invers, de la salariați către funcționari publici. 

De altfel, delegarea de atribuții sau sarcini de serviciu nu este reglementată explicit în 

niciunul dintre actele normative în discuție, făcându-se referire, la art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 188/1999, doar la obligația funcționarilor publici de a îndeplini atribuțiile din fișa postului 

și atribuțiile delegate. 

Reiterează, cu această ocazie, faptul că delegarea unor atribuții sau sarcini de serviciu 

nu coincide și nu reprezintă instituția delegării funcției astfel cum aceasta este reglementată de 

art. 83 – 92 din Legea nr. 188/1993 sau de art. 42 – 44 din Legea nr. 53/2003. Instituția 

delegării prevăzută de art. 88 - 92 din Legea nr. 188/1999 reglementează ocuparea unei funcții 



prin delegare și exercitarea funcției pe care s-a dispus delegarea unui salariat, ceea ce nu este 

cazul în speță. 

Dimpotrivă, și salariatul instituției publice (personal contractual) are aceeași obligație 

de a-și îndeplini sarcinile de serviciu, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din 

Codul muncii: „salariatului îi revin, în principal, următoarele obligații; a) obligația de a realiza 

norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului”. 

Potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001, respectiv potrivit art. 21 și 

art. 23 din lege, consiliul local reprezintă autoritatea deliberativă a unității administrativ 

teritoriale, iar primarul reprezintă autoritatea executivă, însă nici una dintre aceste autorități 

ale administrației publice locale nu dispune de personalitate juridică proprie și/sau de 

patrimoniu propriu. Dimpotrivă, unitatea administrativ-teritorială – primăria orașului, 

reprezentată prin primar – este unica persoană juridică, cu personalitate juridică și cu buget 

propriu, care dispune de organe da conducere, respectiv de consiliu local ca organ de 

conducere deliberativ, și de primar, ca autoritate executivă. Primarul este ordonatorul de 

credite șl reprezentantul legal al orașului, fiind cel care pune în aplicare, printre alte atribuții, 

hotărârile consiliului local. 

Așa fiind, consilierul juridic al consiliului local nu a fost și nici nu putea fi încadrat 

prin hotărâre a consiliului local sau de către consiliul local și nici nu îndeplinește sarcini sau 

atribuții trasate de consiliul local. 

De asemenea, s-a invocat faptul că delegarea de competențe a fost dispusă în baza 

principiului autonomiei locale și în virtutea dreptului de gestiune a resurselor umane care 

aparțin unității administrativ teritoriale, fiind luate în considerare interesul de a evita blocajul 

activității primăriei, în lipsa secretarului unității, și cerința pregătirii profesionale 

corespunzătoare a persoanei căreia îi sunt delegate competentele în discuție. 

Așadar, în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituțiilor publice, singurele 

cerințe pentru ca delegarea de competențe să opereze sunt cele legate de cunoștințele, 

experiența și capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredințat și aceea de 

confirmare prin semnătura salariatului delegat și nicidecum nu ține de condiția statutului 

salariatului, respectiv statut de funcționar public sau statut de persoană contractuală. Totodată, 

conform textelor citate, delegarea este posibilă prin fișa postului. 

Recurentul înțelege să reitereze și excepțiile invocate în fața instanței de recurs, 

respectiv excepția inadmisibilității, excepția lipsei calității procesuale active, excepția lipsei 

de obiect, excepția lipsei de interes. 

Susține că acțiunea promovată de Prefectul Județului lași este inadmisibilă, Prefectul 

Județului Iași neavând calitate procesuală activă în promovarea prezentei acțiuni, invocând în 

motivare Decizia nr. 11 din 11 mai 2015 referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel 

București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, prin încheierea din 19 iunie 

2014. pronunțată în Dosarul nr. 612/122/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 

din 8 iulie 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept. 

Intimatul Prefectul Județului Iași a formulat întâmpinare, prin care a solicitat 

respingerea recursului promovat și menținerea ca temeinică și legală a hotărârii recurate. 

Totodată, intimatul a solicitat respingerea excepțiilor reiterate de pârât, ca neîntemeiate. 

Examinând sentința recurată, prin prisma motivelor de recurs, a apărărilor formulate și 

a dispozițiilor legale incidente, Curtea a constatat că recursul este fondat, pentru 

considerentele următoare: 

În privința motivului de casare prevăzut de disp. art. 488 alin. (1) pct. 6 din Codul de 

procedură civilă reține Curtea de Apel caracterul nefondat al acestuia.  

Potrivit disp. art. 425 alin. (1) lit. b) și c) din Codul de procedură civilă hotărârea va 

cuprinde considerentele în care se vor arăta obiectul cererii și susținerile pe scurt ale părților, 

expunerea situației de fapt reținută de instanță pe baza probelor administrate, motivele de fapt 



și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât 

și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților. 

Soluția instanței de fond este motivată, din considerentele acesteia rezultând în mod 

explicit care sunt motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția. Aprecierea diferită 

a unor argumente ale părții nu echivalează cu lipsa de motivare a hotărârii, iar exigența 

motivării este îndeplinită și în situația în care unele argumente nu au fost analizate explicit de 

către instanță, înlăturarea acestora fiind consecința clară și logică a aplicării unui raționament 

de către judecătorul fondului. 

Analizând cel de-al doilea motiv de casare invocat de recurent, cel prevăzut de disp. 

art. 488 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă, a reținut Curtea de Apel următoarele: 

Prin Dispoziția nr. XXX/12.03.2018. Primarul Orașului T.F. a dispus: „Începând cu 

data prezentei dispoziții d-nei M.A.R., consilier juridic în cadrul aparatului permanent de 

lucru al Consiliului Local oraș T.F., îi vor fi delegate, pe perioada concediilor legale, a 

cursurilor de perfecționare și ori de câte ori lipsește din instituție, următoarele atribuții ale 

secretarul orașului T.F.: avizează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile 

Consiliului Local, participă la ședințele consiliului local, semnează certificate de urbanism și 

autorizații de construcții/demolare/racorduri, etc.” 

Instanța de fond a fost învestită cu acțiunea în anularea Dispoziției menționate prin 

cererea de chemare în judecată formulată de către Prefectul Județului Iași, acțiunea fiind 

întemeiată pe dispozițiile art. 3 din Legea nr. 554/2004. 

Reține instanța de recurs faptul că M.A.R. îndeplinește funcția de consilier juridic în 

cadrul Aparatul Permanent al Consiliului Local al Orașului T.F. 

Prin dispoziția a cărei anulare este cerută de către Prefectul Județului Iași, consilierului 

juridic i-au fost delegate parte din atribuțiile secretarului Orașului T.F. pe perioada în care 

aceste se află în imposibilitate temporară de desfășurare a activității. 

Urmare a dispoziției Primarului, fișa postului consilierului juridic a fost modificată 

corespunzător. 

Instanța de recurs nu a validat raționamentul primei instanțe în privința calificării 

naturii actului contestat. Prin Dispoziția contestată nu a fost modificat raportul de serviciu al 

funcționarului public – secretar al orașului, ci al consilierului juridic. Actul emis de către 

Primarul Orașului T.F. nu a fost emis în executarea Legii nr. 188/1999, așa cum reține 

instanța de fond, ci a Legii nr. 215/2001 și a Legii nr. 53/2003, așa cum în mod corect a 

susținut intimatul recurent. 

Actul contestat este explicit fundamentat pe disp. art. 63 din Legea nr. 215/2011 și pe 

referatul compartimentului resurse umane și salarizare.  

Delegarea unor atribuții către un angajat presupune o modificare a raportului de 

muncă, iar aprecierea legalității modificării raportului de muncă nu se poate face în alt cadru 

decât acela al raportului modificat prin delegarea de atribuții suplimentare. Altfel spus, faptul 

că prin dispoziția contestată, Primarul a înțeles să delege temporar o parte din atribuțiile legale 

ale secretarului, funcționar public cu funcție de conducere către un consilier juridic angajat cu 

contract de muncă, acest aspect nu schimbă natura actului contestat, care rămâne unul de 

modificare a unui raport de muncă. Chiar dacă s-ar considera că efectele acestui act sunt cele 

ale modificării implicite a raportului de serviciu a unui funcționar public, analiza instanței 

trebuie să se raporteze tot la actul suspus judecății. 

Potrivit art. 79 ind. 1 din O.G. nr. 35/2002: „(1) Pentru buna organizare a lucrărilor 

consiliului local, precum și pentru soluționarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate 

crea un post cu activitate permanentă la comune și orașe și 1 - 2 posturi la municipiu, pe care 

vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau 

administrative”. Potrivit disp. art. 79 ind. 4 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 35/2002 

„Personalului angajat potrivit art. 79 ind. 1 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-și desfășura 

activitatea pe bază de contract de muncă. Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 



79 ind. 1 își desfășoară activitatea sub coordonarea secretarului unității administrativ-

teritoriale și colaborează cu acesta la pregătirea ședințelor consiliului local, asigurarea 

documentării și informării consilierilor, întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor de 

ședință și a oricăror alte materiale”. 

Prin H.C.L. nr. 106/2016 a Orașului T.F. a fost aprobat Regulamentului de organizare 

și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Orașului T.F. care potrivit art. 17 este 

compus din compartimentele funcționale structurate ca servicii, birouri, compartimente, 

potrivit organigramei aprobate de Consiliul Local, iar aparatul permanent de lucru al 

consiliului local funcționează în cadrul aparatului de specialitate al primarului și în subordinea 

secretarului. 

La pct. IV.23 art. 42 din H.C.L. nr. 106/2016 sunt prevăzute atribuțiile principale ale 

Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local cu mențiunea expresă că acesta 

îndeplinește alte atribuții stabilite prin Dispoziția Primarului și hotărârea Consiliului Local. 

În ceea ce privește Secretarul, disp. art. 22 alin. (3) din HCL prevăd atribuțiile 

acestuia, dar și posibilitatea de delegare a atribuțiilor pentru perioadele de absență din 

instituție către compartimentul juridic sau înlocuitorului acestui. 

Delegarea de atribuții nu este echivalentă cu delegarea funcției, singura reglementată 

de Legea nr. 188/1999 ca modificare a raportului de serviciu al funcționarului public. 

Delegarea de atribuții presupune ca salariatul delegat să înlocuiască pe o perioadă determinată 

un alt salariat, preluându-i funcția sau doar o parte dintre atribuțiile acestuia. Delegarea de 

atribuții reprezintă o măsură de ordin organizatoric care poate fi dispusă în virtutea dreptului 

angajatorului de a stabili atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat. 

Prin dispoziția contestată s-a produs o delegare parțială de atribuții în cadrul raportului 

de muncă al consilierului juridic, potrivit art. 40 alin.(1) lit. b) din Codul muncii, fără a afecta 

drepturile și obligațiile ce rezultă din raportul de serviciu al secretarului orașului. 

Primarul nu a acționat în cadrul emiterii Dispoziției criticate în regim de putere 

publică ci în calitate de angajator în exercitarea atribuțiilor prevăzute la disp. art. 63 alin. (5) 

lit. 2 din Legea nr. 215/2011, în cadrul cărora poziția autorității este de egalitate cu cea a 

angajatul.  

Prin urmare, reținând că Dispoziția XXX/12.03.2018 a Primarului Orașului T.F. este 

un act ce modifică raportul de muncă al consilierului prin delegarea unor atribuții specifice 

funcției de secretar acestuia și nu un act de modificare a raportului de funcție publică, Curtea 

de Apel a reținut ca fiind întemeiate susținerile pârâtului recurent privind inadmisibilitatea 

acțiunii formulate.  

Prefectul, în calitatea sa de autoritate de tutelă administrativă, are rolul de a 

supraveghea respectarea legii de către autoritățile administrației publice locale, dar acesta nu 

este învestit cu competența de a exercita un control general al activității administrației publice 

locale, puterile sale fiind limitate la actele administrative, astfel cum sunt definite la art. 2 

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 chestiune tranșată prin Decizia nr. 11 din 11 mai 2015, 

pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept: „În interpretarea dispozițiilor art. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 63 alin. (5) 

lit. e) și art. 115 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Legea nr. 

340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale art. 123 alin. (5) din Constituție, prefectului îi este recunoscut dreptul de a 

ataca în fața instanței de contencios administrativ actele administrative emise de autoritățile 

administrației publice locale, în înțelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.” 

În decizia nr. 1353 din 10 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 884 din 29 decembrie 2008, Curtea Constituțională reține următoarele: 

„Art. 123 alin. (5) consacră la nivel constituțional instituția tutelei administrative pentru 



supravegherea respectării legii de către autoritățile administrației publice locale, ceea ce îi 

conferă prefectului dreptul să atace în contencios administrativ un act al consiliului județean, 

al celui local sau al primarului, atunci când consideră că actul este ilegal. (...) Dreptul de tutelă 

administrativă al prefectului se referă la controlul asupra actelor administrative ale 

autorităților publice locale, întrucât acestea sunt emise în regim de putere publică, iar 

prefectul este, așa cum prevede art. 1 alin. (3) din Legea nr. 340/2004, «garantul respectării 

legii și a ordinii publice la nivel local». Recunoașterea posibilității prefectului de a ataca în 

instanță alte acte decât cele administrative ar conduce la încălcarea de către acesta a 

principiului constituțional al autonomiei locale. (...) Totodată, în situația în care un act al 

autorității publice este un act administrativ - așa cum acesta este definit la art. 2 alin. (1) lit. c) 

din Legea nr. 554/2004, el va putea fi atacat în fața instanței de contencios administrativ de 

către prefect, în situația în care consideră actul ilegal; în caz contrar, dacă actul este unul de 

drept civil, drept comercial sau de dreptul muncii, acesta nu va putea fi cenzurat în instanță pe 

calea contenciosului administrativ, ci doar în fața instanțelor cu competențe în acele materii”. 

În raport de cele anterior prezentate, reținând că Dispoziția nr. XXX/12.03.2018 este 

un act ce intră sub incidența jurisdicției muncii, deoarece vizează modificarea unui element al 

contractului individual de muncă, a reținut Curtea de Apel ca fiind întemeiată excepția de 

inadmisibilitate invocată de către pârât, în temeiul disp. art. 3 din Legea nr. 544/2004, 

prefectul nu poate exercita controlul de legalitate asupra acestor acte. 

Urmare a admiterii criticii privind greșita aplicare de către instanța de fond a disp. art. 

3 și art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004, Curtea reține că nu se mai impun a fi 

analizate celelalte critici subsumate de către recurent motivului de casare prevăzut de disp. art. 

488 alin (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. 

Pentru considerentele arătate, Curtea de Apel a admis recursul formulat de recurentul 

Primarul Orașului T.F. împotriva sentinței nr. XXX/05.12.2018 a Tribunalului Iași, pe care o 

casează în tot, admite excepția inadmisibilității acțiunii și respinge ca inadmisibilă acțiunea 

formulată de reclamantul Prefectul Județului I. în contradictoriu cu pârâtul Primarul Orașului 

T.F. 

 

6. Funcționari publici. Polițist de frontieră. Dreptul de acordare a compensației 

lunare pentru chirie. Condiții de recunoaștere a dreptului. Mutarea polițistului în altă 

unitate din aceeași localitate în care a fost anterior mutat la cerere 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Funcționari publici. Drepturi salariale. 

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- polițist de frontieră 

- compensarea lunară a chiriei 

- murare în altă unitate 

Temei de drept: Legea nr. 360/2003 art. 31 alin. 1 

 HG nr. 284/2005 art. 13 alin. 1 lit. d 

 Legea nr. 280/2011 

 

Reclamantul în anul 2008 a fost mutat la cerere în cadrul Sectorului Poliției de 

Frontieră I. din cadrul I.J.P.F. I., acesta nu are vocația de a beneficia de acest drept, atâta 

timp cât raportul său de serviciu se desfășoară cu aceeași instituție  publică ce își are sediul 

în aceeași localitate, fiind mutat în cadrul aceleiași structuri, iar orice modificări ulterioare, 

cum sunt reorganizarea P.F.R. din anul 2011, sau mutarea pe alt post, în cadrul aceleiași 

localități și unități a angajatorului - ITPF I., nu pot duce la nașterea dreptului, pentru 

aceeași localitate. Din interpretarea per a contrario a art. 13 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 

284/2005 rezultă că polițiști mutați în altă unitate de poliție situată în aceeași localitate nu 

pot beneficia de compensația lunară pentru chirie decât dacă aveau acest drept anterior 



mutării, deoarece privește „aceeași localitate în care au fost numiți în prima funcție sau 

mutați inițial în interesul serviciului.” În atare condiții, mutarea recurentului în altă unitate 

de poliție situată în aceeași localitate, mutare care se face doar prin transfer în interes de 

serviciu, nu putea da naștere la dreptul de a beneficia de plata compensației lunară pentru 

chirie, atâta timp cât nu a beneficiat de acest drept anterior. Scopul normei legale citate, art. 

31 din Legea nr. 360/2002, a fost ca plata compensației lunare pentru chirie să aibă un 

fundament real, o mutare efectivă în interes de serviciu în altă localitate, ceea ce presupune 

schimbarea locului de muncă și nu doar a felului muncii. 

Chiar dacă legiuitorul nu a folosit, atunci când s-a referit la drepturile de care 

beneficiază funcționarii publici, termenul de mutare efectivă, aceasta nu înseamnă că nu se 

impune verificarea condițiilor concrete în care s-a dispus și s-a realizat mutarea 

funcționarului public, dacă a existat o mutare reală, respectiv o schimbare a locului de 

muncă, întrucât sumele solicitate sunt menite să acopere o cheltuială reală care a survenit ca 

urmare a respectivei mutări. Or, în cauză, chiar dacă a intervenit această mutare în interes 

de serviciu, aceasta nu a avut nici un fel de repercusiuni asupra situației locative a 

recurentului, care și anterior și ulterior acesteia locuia tot în I. 

 

Curtea de Apel Iași  - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1182/23.09.2019  

 

Prin sentința civilă nr. XXXX/19.01.2019 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

acțiunea formulată de reclamantul B.A. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al 

Politiei de Frontiera I.. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs reclamantul B.A. criticând-o 

pentru netemeinicie și nelegalitate. 

Recurentul susține că a formulat cerere de chemare în judecată prin care a solicitat 

instanței să constate că îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile art. 31 alin. 1 ind. 1 

din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și, ca urmare, să dispună obligarea 

angajatorului meu ITPF I. la plata compensației lunare pentru chirie în cuantumul prevăzut în 

contractul de închiriere. A mai solicitat actualizarea sumei cu indicele de inflație și plata 

dobânzii legale. 

Hotărârea în cauză în mod greșit se fundamentează pe aspectul că mutarea în interes 

de serviciu survenită la data de 01.10.2012 de la Compartimentul Ture Serviciul SPF I. la 

Biroul Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere/S.T.P.F. I. nu a 

produs schimbarea localității în care a fost mutat în anul 2008 la cerere. Aceasta întrucât deși 

ambele structuri de politie de frontieră au sediul în Mun. I., ele presupun teritorial zone de 

responsabilitate diferite. 

De asemenea, consideră că în mod greșit instanța a respins acțiunea pe motiv că nu a 

intervenit o veritabilă schimbare a localității, întrucât condiția schimbării efective a localității 

nu este prevăzută de legiuitor ca o excepție de la acordarea compensației pentru chirie. Din 

simpla interpretare a textului legal rezultă că îndeplinește toate condițiile legale, fiind 

suficient să fie mutat în interesul serviciului în localitatea în care are domiciliul, să nu dețină 

locuință proprietate personală în acea localitate, respectiv în Mun. I., și să se afle într-un caz 

justificat de a beneficia de compensație pentru chirie. În acest sens, așa cum a arătat și în 

cererea de chemare în judecată, îndeplinește cerințele legale, respectiv: a fost mutat în interes 

de serviciu la data de 01.10.2012; nu deține și nu a deținut niciodată vreo proprietate, de 

niciun fel; imobilul în care figura ca având domiciliul și locuia efectiv a fost înstrăinat de la 

fratele său, care era proprietarul acestuia, către o terță persoană prin procedura executării 

silite, fiind astfel în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu din motive 

neimputabile – caz justificat expres prevăzut de legiuitor. 



Astfel, hotărârea Tribunalului I. prin care s-a respins ca neîntemeiată acțiunea este 

nelegală și netemeinică, deoarece, în stabilirea vocației sale de a beneficia de dreptul la 

compensația pentru chirie, care este un drept subiectiv, Tribunalul I. a făcut distincții pe care 

legiuitorul nu le-a operat în textul legii, deși în mod legal generalitatea formulării unui text 

legal conduce la generalitatea aplicării lui, fără a se introduce distincții pe care textul respectiv 

nu le conține. Se constată faptul că Tribunalul I. și-a însușit apărările I.T.P.F. I., conform 

cărora, dacă mutarea în interes de serviciu nu a avut ca rezultat schimbarea localității în care 

își desfășoară activitatea, aceasta reprezintă o excepție de la acordarea dreptului chirie. 

Procedând în acest fel Tribunalul I. a adăugat la lege, motiv pentru care, așa cum a arătat, 

consideră ca hotărârea de respingere a acțiunii este nelegală. 

Din simpla interpretare literală a textului art. 31 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 360/2002, 

rezultă că îndeplinește toate condițiile legale, fiind mutat în interes de serviciu la data de 

01.10.2012 în localitatea în care are domiciliul; nu deține și nu a deținut niciodată vreo 

proprietate, de niciun fel; imobilul în care figura ca având domiciliul și locuia efectiv a fost 

înstrăinat de la fratele său, care era proprietarul acestuia, către o terță persoană prin procedura 

executării silite, fiind astfel în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu 

din motive neimputabile – caz justificat expres prevăzut de legiuitor la alin. 2 lit. b) din H.G. 

nr. 284/07.04.2005 (înscrisul justificator a fost depus odată cu cererea). 

De asemenea, interpretarea Tribunalului I. a disp. art. 31 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 

360/2002 în sensul adăugării la lege, este și de natură a intra în conflict cu principii 

constituționale ce guvernează libertatea de mișcare, de muncă, egalitatea în fața legii, precum 

și cu art. 2 din Acordul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din MAI care prevede 

egalitatea de tratament și nediscriminare a angajaților. 

Analizând actele și lucrările dosarului, în raport de dispozițiile legale incidente, 

motivele de recurs invocate și din oficiu, Curtea a constatat că recursul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

În mod corect prima instanță a respins acțiunea formulată de reclamantul B.A., după o 

evaluare completă și detaliată a probelor administrate și a dispozițiilor legale incidente în 

speță. 

În considerentele sentinței, pe care instanța de recurs și le însușește, sunt prezentate, 

într-o manieră clară și completă, argumentele pertinente care au stat la baza adoptării soluției. 

Tot cu argumente pertinente, prima instanță a înlăturat susținerile formulate de reclamantul 

recurent, demonstrând pe baza probatoriului administrat în dosar și a prevederilor legale 

incidente în speță că cererea de chemare în judecată nu este întemeiată. 

Efectuând propria verificare a aspectelor deduse judecății, raportat la criticile din 

cererea de recurs, Curtea de Apel a reținut că reclamantul a fost numit la data de 01.04.2006 

în prima funcție ca subinspector de poliție I în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră S. din 

cadrul I.J.P.F. B., ulterior în anul 2008 a fost mutat la cerere în cadrul Sectorului Poliției de 

Frontieră I. din cadrul I.J.P.F. I. Ulterior, la data de 15.12.2011. Poliția de Frontieră Română 

a fost supusă unui proces de reorganizare prin Legea nr. 280/2011, în sensul desființării 

tuturor Inspectoratelor Județene ale P.F.R. și înființării Inspectoratelor Teritoriale ale Poliției 

de Frontieră și Gărzii de Coastă, structuri cu personalitate juridică, iar întreg personalul a fost 

mutat în interesul serviciului/preluat la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră I. 

(I.T.P.F. I. ), conform dispoziției inspectorului general nr. xxxx din 15.12.2011. 

Prin Dispoziția I.T.P.F. I. nr. XXX/01.10.2012 recurentul a fost mutat în interes de 

serviciu de la Compartimentul Ture Serviciu (structură cu atribuții în special pe segmentul 

supravegherii frontierei de stat în limita teritorială a Sectorului) din cadrul Sectorului Poliției 

de Frontieră I. la Biroul Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere 

(structură de specialitate ce desfășoară în mod primordial activități de cercetare penală din 

sfera poliției judiciare, sens în care lucrătorii de la nivelul Biroului, pentru a se achita de 

sarcinile din fișa postului, în mod obligatoriu trebuie să dețină aviz de poliție judiciară) din 



cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră I., cu competentă teritorială și materială pe 

raza a patru Sectoare de Poliție de Frontieră, și anume SPF B., SPF I., SPF Ț. și SPF R. 

La data de 01.08.2018, reclamantul s-a adresat angajatorului (I.T.P.F. I.) prin raportul 

nr XXX/01.08.2018, prin care a solicitat plata compensației lunare pentru chirie, conform 

contractului de închiriere încheiat la data de 16.07.2018 pe termen nelimitat înregistrat cu 

Declarația unică privind impozitul pe venit nr. XXX din 30.07.2018 la Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice, și punerea în drepturi conform legislației, însă s-a considerat 

că cererea respectivă este neîntemeiată, soluția fiindu-i comunicată prin Adresa I.T.P.F. I. nr. 

XXX/10.08.2018. 

Conform art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițiștilor, polițistul numit în 

prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are 

domiciliul și care nu deține locuință proprietate personală în acea localitate, nici el și nici 

soția/soțul acestuia, în situația în care nu i se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, are 

dreptul la o compensație pentru chirie de până la 50% din salariul de bază. 

ART. 13 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și 

condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor, prevede faptul 

că „Compensația lunara pentru chirie, acordată în condițiile reglementate de prezenta 

hotărâre, se plătește în continuare polițiștilor care: lit. d) sunt mutați în alta unitate de politie 

situata în aceeași localitate în care au fost numiți în prima funcție sau mutați inițial în 

interesul serviciului.” 

În cauză începând cu data de 01.10.2012, reclamantul a fost mutat în interesul 

serviciului de la S.P.F. I. la S.T.P.F. I., Biroul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și 

Infracționalității Transfrontaliere, în baza dispoziției șefului I.T.P.F. I. nr. XXX din 

01.10.2012, însă așa cum a susținut si paratul, nu a  intervenit o veritabilă modificare a 

raporturilor de serviciu prin mutare efectivă dintr-o localitate în alta, întrucât acesta a fost 

numit pe un post în aceeași localitate, unde reclamantul a ajuns inițial, prin mutarea sa la 

cerere în anul 2008. 

Nu pot fi primite susținerile recurentului în sensul că, condiția schimbării efective a 

localității nu este prevăzută de legiuitor ca o excepție de la acordarea compensației pentru 

chirie și că Tribunalul I. a adăugat la lege considerând că dacă mutarea în interes de serviciu 

nu a avut ca rezultat schimbarea localității în care își desfășoară activitatea, aceasta reprezintă 

o excepție de la acordarea dreptului chirie.  

Or, în condițiile în care reclamantul în anul 2008 a fost mutat la cerere în cadrul 

Sectorului Poliției de Frontieră I. din cadrul I.J.P.F. I. , acesta nu are vocația de a beneficia de 

acest drept, atâta timp cât raportul său de serviciu se desfășoară cu aceeași instituție publică ce 

își are sediul în aceeași localitate, fiind mutat în cadrul aceleiași. Structuri, iar orice modificări 

ulterioare, cum sunt reorganizarea P.F.R. din anul 2011, sau mutarea pe alt post, în cadrul 

aceleiași localități și unități a angajatorului - ITPF I., nu pot duce la nașterea dreptului, pentru 

aceeași localitate. 

Așa cum rezultă clar din interpretarea art. 13 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 284/2005 

polițiști mutați în alta unitate de politie situata în aceeași localitate beneficiază de 

compensația lunară pentru chirie „în continuare”, situația premisă fiind evident aceea că 

anterior beneficiaseră de această compensație întrucât, au fost numiți în prima funcție sau 

mutați inițial în interesul serviciului în respectiva localitate. Or, recurentul nu se încadrează în 

niciuna din aceste două ipoteze, fiind mutat anterior în I., la cererea sa.  

Din interpretarea per a contrario a art. 13 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 284/2005 

rezultă că polițiști mutați în altă unitate de poliție situată în aceeași localitate nu pot beneficia 

de compensația lunară pentru chirie decât dacă aveau acest drept anterior mutării, deoarece 

privește „aceeași localitate în care au fost numiți în prima funcție sau mutați inițial în 

interesul serviciului.” 

În atare condiții, mutarea recurentului în alta unitate de politie situata în aceeași 

localitate, mutare care se face doar prin transfer în interes de serviciu, nu putea da naștere la 



dreptul de a beneficia de plata compensației lunara pentru chirie, atâta timp cât nu a 

beneficiat de acest drept anterior.  

În plus, scopul normei legale citate, art. 31 din Legea nr. 360/2002 a fost ca plata 

compensației lunare pentru chirie să aibă un fundament real, o mutare efectivă în interes de 

serviciu în altă localitate, ceea ce presupune schimbarea locului de muncă și nu doar a felului 

muncii. 

Astfel, pretențiile reclamantului trebuie să fie examinate exclusiv în funcție de natura 

schimbării ce a avut în raportul de serviciu pe care acesta îl are cu pârâta și de implicațiile pe 

care respectiva schimbare le-a avut în ceea ce privește situația locativă a reclamantului. 

În speță, Curtea constată că reclamantului nu i s-a schimbat în realitate locul de muncă 

în raport de care, în anul 2008, a fost mutat la cerere, acesta continuându-și activitatea în 

același loc de muncă, I., ceea ce s-a schimbat fiind doar felul muncii. 

Chiar dacă legiuitorul nu a folosit, atunci când s-a referit la drepturile de care 

beneficiază funcționarii publici, termenul de mutare efectivă, aceasta nu înseamnă că nu se 

impune verificarea condițiilor concrete în care s-a dispus și s-a realizat mutarea funcționarului 

public, dacă a existat o mutare reală, respectiv o schimbare a locului de muncă, întrucât 

sumele solicitate sunt menite să acopere o cheltuială reală care a survenit ca urmare a 

respectivei mutări . Or, în cauză, chiar dacă a intervenit această mutare în interes de serviciu, 

aceasta nu a avut nici un fel de repercusiuni asupra situației locative a recurentului, care și 

anterior și ulterior acesteia locuia tot în I. 

Astfel, mutarea în interes de serviciu survenită la data de 01.10.2012 de la 

Compartimentul Ture Serviciul SPF I., la Biroul Combaterea Migrației Ilegale și 

Infracționalității Transfrontaliere/S.T.P.F. I. nu a produs schimbarea localității în care a fost 

mutat în anul 2008, la cerere. În cauză, nu are relevanță faptul că, deși ambele structuri de 

politie de frontieră au sediul în Mun. I., ele presupun teritorial zone de responsabilitate 

diferite. 

Având în vedere considerentele expuse, întrucât nu există motive de nelegalitate 

invocate și dovedite de reclamant, iar soluția de respingere a cererii sale de intimat este una 

legală și temeinică, în mod corect prima instanța a respins ca neîntemeiată acțiunea 

reclamantului de obligare a pârâtului la plata compensației lunare pentru chirie. 

 

7. Anulare act administrativ. Contestarea procedurii de concurs pentru ocuparea 

unui post didactic universitar vacant. Competența instanței de a exercita controlul de 

legalitate asupra procedurii de concurs. Raportul dintre standarde minimale naționale și 

standarde minimale proprii universității. Principiul autonomiei universitare. Criterii 

suplimentare față de standardele minimale naționale. Legalitate. Limitele verificării de 

către instanță a procedurii de evaluare a candidaților. Incompatibilitate membru al 

comisiei de evaluare 

 

Cuprins pe materii: Contencios administrativ. Anulare act administrativ.  

Indice alfabetic: Contencios administrativ: 

- ocupare post didactic universitar 

- limite control legalitate 

- principiul autonomiei universitare 

- standarde minime naționale  

Temei de drept: Legea nr. 1/2011 art. 3 lit. j și lit. m, art. 118, art. 219, art. 295; HG nr. 

457/2011 art. 1 alin. 4 și alin. 7, art. 6,  art. 21, art. 22, Anexa  

 

Instanța de contencios administrativ investită cu o acțiune în anularea procedurii de 

concurs are competență de a exercita controlul de legalitate a procedurii de concurs fiind 



obligată să se rezume la a verifica, dacă actele contestate au fost emise sau nu cu respectarea 

procedurilor legale și dacă îndeplinesc condițiile de legalitate cerute de norma legală ce 

reglementează respectiva materie. Aceasta nu are competență să stabilească în concret 

punctajele care s-ar cuveni reclamantei sau contracandidatei sale, întrucât nu se poate 

substitui comisiei de evaluare care este singura care are atribuția legală și competența de a 

evalua candidații.  

Cum Standardele universității sunt superioare sau egale standardelor minimale 

naționale, este evident că atâta timp cât candidații îndeplinesc aceste standarde, aceștia 

îndeplinesc și standardele minimale naționale. Prin publicarea fișei de verificare a 

îndeplinirii standardelor minimale ale universității se face implicit dovada verificării 

îndeplinirii standardelor minimale naționale.  

Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea 

proprie, strategia instituțională, structura, activitatea, organizarea și funcționarea proprie, 

gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare. Ea  

implică existența unei autonomii de reglementare și de decizie a instituției de învățământ 

superior în limitele cadrului legal care este general obligatoriu, autonomia universitară 

exprimată în Carta universitară, aprobată de Senatul universitar, precum și în hotărârile 

adoptate de Senat trebuind să concorde legislației în vigoare. 

Rezultatele obținute cu studenții poate fi considerat un criteriu profesional personal 

din partea candidatului, fiind dovada faptului că activitatea sa de îndrumare a fost una de 

succes și că dincolo de cunoștințele proprii pe care le deține, cadrul didactic are capacitatea 

de a transmite aceste cunoștințe studenților săi. Aceasta reprezintă în fapt esența procesului 

didactic, respectiv capacitatea profesorului de a transmite studentului informațiile necesare și 

de a-l forma ca un adevărat profesionist, principala misiune pe care un profesor ar trebui să 

și-o asume.  

Specific autorităților și instituțiilor publice în materie administrativa este 

recunoașterea unei marje de apreciere, ceea ce înseamnă ca în lipsa invocării și dovedirii 

unor motive de nelegalitate în privința procedurii de desfășurare a concursului sau în 

privința unor aspecte care sa releve o conduita a autorității administrative contrara scopului 

legii sau principiului proporționalității intre interesul public și cel privat, o reevaluare a 

aspectelor legate de evaluarea candidaților realizata în procedura de judecata a litigiului de 

contencios administrativ ar constitui o ingerința nepermisa în atribuțiile paratei și o 

încălcare gravă a principiului separării puterilor în stat. 

Curtea de Apel Iași - Secția de contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 1059/17.07.2019 

 

Prin sentința civilă nr. XXX/2017/CA pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

excepția de inadmisibilitate a acțiunii, s-a respins ca rămasă fără obiect pretenția reclamantei 

B.I.L. privind constatarea refuzului nejustificat al pârâtei Universitatea de a pune la dispoziția 

reclamantei copii de pe dosarele de concurs; s-a respins pretenția principală dedus judecății, 

formulată de reclamanta B.I.L., în contradictoriu cu pârâta Universitatea și cu pârâta R.C.L., 

privind anularea concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de conferențiar, poziția 

11 – Departamentul Instrumente de coarde, pian, an universitar 2014-2014 semestrul II, 

organizat de Universitatea - Facultatea de I.C.S.M.T., post publicat în M. Of. al României nr. 

402/28.04.2015, a rezultatelor acestui concurs și, în parte, a Hotărârii Senatului Universitar nr. 

XXX/22.09.2015 privind validarea concursului pentru postul didactic vacant de conferențiar, 

poziția 11 – Departamentul Instrumente de coarde, pian, an universitar 2014-2014 semestrul 

II. 

Împotriva acestei sentințe a declarat în termen recurs reclamanta B.I. criticând-o 

pentru netemeinicie și nelegalitate. 

Recurenta susține că instanța de fond a interpretat legea (Metodologia - cadru H.G. 

457/2011) dând prioritate autonomiei universitare și susținerilor universității, ignorând spiritul 



textelor ce au servit ca argumentație demersului său și justificând astfel abuzurile și neregulile 

instituției, când de fapt ar fi trebui să interpreteze textul legii conform intenției legiuitorului. 

Esențial în prezenta cauză era să se observe limitele între care sunt permise libertățile 

universitare, să se stabilească limita până la care se poate extinde autonomia instituției de 

învățământ superior. 

Primul aspect invocat la fond a fost nerespectarea procedurilor legale de organizare și 

desfășurare a concursului și stabilire a rezultatelor. 

Pe site-ul web al Universității  nu a fost publicată Fișa îndeplinirii standardelor 

minimale naționale, așa cum prevede legea. A fost publicată doar Fișa de verificare a 

îndeplinirii standardelor universității în cazul fiecărui candidat - fișă care nu conține 

standardele minimale naționale în forma și conținutul stabilite de minister . 

De asemenea, a fost încălcat principiul transparenței prevăzut de Legea Educației 

Naționale Nr. 1/2011 (art. 118 alin 1 litera g și art. 124 alin. 1 litera e), prin care 

„Răspunderea publică obligă orice instituție de învățământ superior, de stat sau particulară 

(...) să asigure transparența tuturor deciziilor și activităților sale conform legislației în 

vigoare”. 

Instanța de fond, dând o interpretare greșită textelor de lege și probatoriilor 

administrate, ajunge la o concluzie total nelegală reținând că:1) „dispozițiile art. 4 lit. b, în 

economia de interpretare a art. 1 din anexa la H.G. 457/2011 (...) sunt neechivoce în a dispune 

că fișa de evaluare care trebuie publicată trebuie să conțină standardele minimale proprii 

universității și nu standardele minime naționale, tocmai pentru că, așa cum dispune art. 11 

alin. 4 lit c), aceste standarde (standardele minimale proprii universității) trebuie să fie 

superioare sau egale standardelor minimale naționale aprobate prin ordin al ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului.” 

Universitatea  este o instituție finanțată de stat, motiv pentru care ea are obligația de a 

respecta cerințele ministerului înainte de orice altceva. Autonomia universitară trebuie să se 

desfășoare în limite legale, neîncălcând prevederile obligatorii impuse de actele normative. 

Nu întâmplător litera b) din MG. 457 / 2011, art. II, alin. 4 indică obligativitatea îndeplinirii 

standardelor stabilite de minister și abia apoi litera c) indică obligativitatea îndeplinirii 

standardelor universității - în această ordine și nu altfel. 

De asemenea, universitatea avea obligația de a publica înainte de orice, documentul 

emis de minister în forma și conținutul stabilite de acesta, așa cum precizează clar răspunsul 

CNATDCU. 

Cel de-al doilea aspect invocat la fond se referă la clarificarea raportului dintre 

standardele minimale naționale și standardele universității. 

Acordând autonomiei universitare prerogative neîntemeiate pe lege, prima instanță a 

apreciat că standardele minimale naționale stabilite de minister nu trebuie incluse în 

standardele universității în forma și conținutul stabilite de autoritatea tutelară, considerând că 

„identificarea standardelor minimale naționale în standardele universității cu un conținut / 

limbaj diferit, este suficientă pentru a înlătura motivul de nelegalitate invocat”. 

Acest aspect este deosebit de important din perspectiva interesului recurentei, întrucât 

rezultatul concursului i-a fost defavorabil din cauza includerii de către universitate în 

standardele proprii a unor criterii discriminatorii, inexistente în standardele elaborate de 

minister - cum ar fi activitatea cu studenții -, ca urmare a interpretării incorecte și abuzive a 

textului legii din perspectiva unei autonomii universitare greșit înțelese. 

Înainte de a argumenta obligativitatea includerii standardelor minimale naționale în 

standardele universității în forma și conținutul stabilite de minister, a subliniat că standardele 

minimale naționale sunt numite de lege obligatorii (H.G. 457/2011 art. 1 alin. I) - nu 

facultative. 

Recurenta a demonstrat în susținerea punctului 1 din acțiune că atât H.G. 457/2011 

(prin ordinea articolelor de lege), cât și CNATDCU (forul care a stabilit standardele minimale 

naționale) indică limpede obligativitatea publicării pe site-ul universității a standardelor 



minimale naționale în forma și conținutul stabilite de minister (conform răspunsului 

CNATDCU, punctul 1). 

Fișa finală cumulativa, numită Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor 

universității, este documentul care trebuia publicat pe site-ul universității, conform legii (H.G. 

art. 4 lit. b), fiindcă așa cum precizează CNATDCU: „de altfel, denumirea generică a actului 

respectiv este de «fișă de verificare»„ ( punctul 3 din Răspunsul CNATDCU). 

Într-o modalitate incorectă și fără suport legal, instanța apreciază că recurenta - 

reclamanta „adaugă la lege”. Surprinzător este însă faptul că, instanța de fond nu face nici o 

referire la înscrisurile depuse la dosar, ca și când ele nu ar exista. înscrisuri care întăresc 

afirmațiile recurentei și confirmă modul de interpretare a legii corect și obiectiv, respectând 

dispozițiile ministerului de resort - așa cum confirmă și răspunsul CNATDCU. De fapt, 

instanța de fond citează greșit textul de lege pe care își susține opinia. într-un mod care într-

adevăr „adaugă la lege”, respectiv: 

Dacă legiuitorul nu ar fi urmărit o identitate perfectă între standardele universității și 

standardele ministerului într-o primă etapă a elaborării Fișei de verificare a standardelor 

universității (după care a permis universității adăugarea altor criterii, în virtutea autonomiei 

universitare), nu ar fi elaborat un document detaliat, minuțios întocmit pe criterii și punctaje 

aferente. 

Dispozițiile legiuitorului (ministerul) trebuiau respectate ca atare, întrucât Ministerul 

Educației Naționale este forul tutelar și finanțator al universităților de stat din România. 

Comparația punct cu punct între cele două documente, standardele minimale naționale 

și standardele universității (exprimate în documentul numit Fișa de verificare a îndeplinirii 

standardelor universității) este imposibilă. Discrepanța dintre ele este atât de mare încât 

demersul nu se poate realiza. Criteriile din documentul universității sunt imprecis formulate, 

reduse numeric și lipsite de orice punctaje, spre deosebire de documentul emis de minister - 

detaliat și prevăzut cu punctaj pentru fiecare criteriu. 

A argumentat ideea că Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității trebuia 

să prevadă identic criteriile înscrise în standardele minimale naționale stabilite de minister. 

„Standardele universității sunt superioare sau egale standardelor minimale naționale.” HG 

457/2011, art. 1 alin. 4”. Remarcă faptul că legiuitorul nu a afirmat că universitatea poate 

include în Fișa de îndeplinire a standardelor universității criterii „noi”, sau „echivalente” celor 

din standardele minimale naționale, ci doar „superioare sau egale” celor stabilite de minister - 

cuvântul „superior” trebuind înțeles doar în sens matematic, numeric. în susținerea 

interpretării sale, invocă textul H.G. 456/2011 art. 1 alin 4, care precizează: „Instituția de 

învățământ superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente 

(respectiv Fisa de îndeplinire a standardelor universității - n.n.) echivalarea îndeplinirii de 

către un candidat a standardelor minimale naționale prevăzute la alin. 1 prin standarde, criterii 

sau indicatori diferiți de cei prevăzuți de standardele minimale naționale, aprobate prin ordin 

al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 1/2011.”  

Recurenta a considerat că și cel de-al treilea aspect din acțiunea introductivă a fost 

rezolvat de asemenea greșit de prima instanță. 

Astfel Grila de evaluare conferențiar 2015 de la Universitatea  (Anexa 3) a încălcat 

Principiul egalității de șanse prevăzut de Legea Nr. 1/2011 art. 3, litera j), întrucât prevede 

criterii imposibil de îndeplinit de către candidați care provin de pe posturi didactice 

implicând, prin fișa postului, cerințe diferite. Concret, este vorba de criteriul „Rezultate 

remarcabile ale studenților îndrumați (premii la concursuri naționale / internaționale, 

participări la festivaluri)”, item neînscris în standardele minimale naționale și nepermis de 

lege - care urmărește, „Documentarea realizărilor și nivelului profesional propriu în 

specialitate”, conform Ordinului nr. 4204 din 15.07.2013, Anexa 35. 

Dintre toți candidații înscriși la concurs, recurenta a fost singura devalorizată la 

criteriul evaluarea activității didactice - așa cum a înțeles să puncteze universitatea aceste 



activități, întrucât a provenit de pe un post care nu permitea în mod obiectiv satisfacerea 

curentă a cerințelor implicate de criteriul menționat. Postul pe care a funcționat anterior 

concursului (intitulat Pian general, Pian specialitate secundară, post arondat Departamentului 

de studii muzicale teoretice) implică lucrul cu studenți începători la disciplina Pian. Astfel de 

studenți nu pot lua premii la concursuri instrumentale naționale / internaționale și nu pot avea 

participări la festivaluri de specialitate, așa cum cere Grila de evaluare conferențiar 2015. În 

aceste condiții, înscrierea unui astfel de criteriu în Grila de evaluare a universității este ilegală, 

întrucât discriminează concurenții din perspectiva posturilor de pe care provin. Din această 

perspectivă, și documentul intitulat Grila de evaluare stabilită de universitate a ignorat legea, 

contrazicând Standardele minimale naționale stabilite de Minister care se referă strict la 

activitatea proprie a cadrului didactic, nu la activitatea studenților sau la performanțele 

obținute de aceștia. 

Altfel spus, legea i-a dat posibilitatea înscrierii la concurs pentru un astfel de post, dar 

universitatea nu i-a permis să câștige concursul introducând abuziv, dincolo de cerințele 

ministerului, standarde imposibil de atins din cauza postului pe care a funcționat anterior . 

Prin punctele 4 și 5 din acțiune, a invocat următoarele aspecte de nelegalitate: 

Grila de evaluare conferențiar 2015 de la Universitatea , discutată la punctul anterior 

nu a respectat departajarea existentă în Standardele minimale naționale stabilite de Minister, 

între teoreticieni și practicieni, iar în cazul acestora din urmă - interpreți, compozitori, etc. 

(Anexa 3). Grila de evaluare conferențiar de la Universitatea de A. I. s-a aplicat nediferențiat 

pentru toate cele trei domenii ale universității (muzică, teatru, arte vizuale), deși postul scos la 

concurs presupunea abilități specifice - muzical interpretative, conform structurii: 

Acompaniament - pian. Instrument - pian, Citire de partituri. 

Toate aceste domenii - arte vizuale, artele spectacolului, universitatea le-a reunit 

nejustificat într-un singur document, amalgamându-le. Faptul că Universitatea  conține trei 

facultăți - și anume Facultatea de interpretare și studii muzicale teoretice, Facultatea de teatru 

și Facultatea de arte vizuale - nu constituie un argument pentru încălcarea dispozițiilor 

ministerului, care cere îndeplinirea unor standarde distincte pentru fiecare domeniu, 

indicându-le ca atare, așa cum am arătat mai sus. 

A subliniat că criteriile care se găsesc în mod abuziv și greșit în grila de evaluare și 

care i-au produs recurentei, prin notarea inferioară față de ceilalți concurenți, un real 

prejudiciu, prin raportare la dispozițiile art. 20 din HG 457/2011 nu se regăsesc în standardele 

minimale naționale.  

Daca s-ar fi avut în vedere documentele depuse de recurentă și dacă s-ar fi analizat în 

întregime textele actelor normative, s-ar fi putut observa cu ușurință că în Ordinul nr. 4204 

din 15.07.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 18 iulie 2013 - act reprezentând 

standardele minimale legiuitorul repetă de două ori următoarea frază,”Criteriile de evaluare 

corespund următoarelor domenii de activitate și se referă la întreaga carieră artistică și 

didactică (...)” „Menționăm încă o dată că aceste criterii se referă la întreaga perioadă  de  

activitate  științifică,  creație  artistică  șl activitate didactică.”  

În consecință, contrar afirmațiilor reținute de instanță ca fiind corecte, și anume că 

punctajele din standardele minimale naționale „nu sunt luate în considerare și în conținutul 

Grilei de evaluare”, a adus argumente că această aserțiune este nelegală . 

Potrivit art. 21. - Competențele profesionale ale candidatului se evaluează de către 

comisia de concurs pe baza dosarului de concurs și, adițional, printr-una sau mai multe probe 

de concurs, incluzând prelegeri, susținerea unor cursuri ori altele asemenea, conform 

metodologiei proprii.” 

Interpretat corect, articolul de lege dispune limpede că comisia de concurs evaluează 

candidatul pe baza dosarului de concurs, dosar de concurs care implicit trebuie să conțină 

standardele minimale naționale cu punctajele aferente stabilite de minister, așa cum a 

demonstrat deja la punctele anterioare ale acțiunii. Nu se poate deduce în nici un caz din 

textul legii că punctajele după care e evaluat candidatul ar rămâne în decizia exclusivă a 



fiecărei Universități, ignorându-se punctajele stabilite de minister, fiind decise prin 

metodologia proprie, așa cum apreciază eronat prima instanță.  

Recurenta mai arată că înainte de începerea concursului, juristul universității a apreciat 

în mod abuziv îndeplinirii standardelor minimale ale universității - deși nu avea competența 

aprecierii îndeplinirii sau nu a unor Standarde minimale naționale profesionale în domeniul 

muzică întrucât art. 21 din H.G. 457/2017 îi limita competențele la aprecierea aspectelor strict 

de procedură ale dosarelor de concurs. 

Această eroare gravă în procedura de concurs a fost implicit recunoscută de 

Universitatea având în vedere că Senatul universitar a decis prin Hotărârea de Senat nr. 20 din 

15 iunie 2016 în urma acționării în judecată a instituției de către recurentă, înființarea unei 

comisii de specialiști care să verifice pe viitor îndeplinirea Standardelor minimale naționale 

de către candidații înscriși la concurs pentru posturile de conferențiar, înainte de intrarea în 

concurs. Acest act, emis ulterior încheierii concursului, demonstrează fără echivoc că 

universitatea a recunoscut că procedura de desfășurare a concursului a fost încălcata si, 

implicit, se impune anularea concursului. 

Studiind procesul verbal al ședinței Consiliului facultății (lucru care nu a fost făcut de 

instanța de fond), se a constatat că acest proces verbal este datat. Data la care a fost redactat e 

vizibilă pe prima pagină: „21 august” - anul fiind, implicit, 2015, așa cum rezultă din 

conținutul referirilor ce se fac în document. 

Mai mult, deși în ședința din 21 august 2015 Consiliul facultății a decis înlocuirea din 

comisie a d-nei P. cu membrul supleant, este evidentă încălcarea procedurii de concurs prin 

faptul că după decizia Consiliului facultății comisia a rămas aceeași - având ca membru pe d-

na P.. Senatul nu a emis un act ulterior care să aprobe noua comisie modificată în ședința 

Consiliului facultății, așa cum cere legea (art. 22 din H.G. 457/2011) și nu poate fi imputat 

recurentei-reclamante faptul că entitatea obligată să ducă la îndeplinire hotărârea Consiliului 

facultății, și anume Senatul, nu a emis ulterior o decizie pentru noua componență a comisiei. 

Prima instanță a considerat că neemițându-se o decizie în acest sens, hotărârea luată de 

Consiliul facultății este lipsită de eficiență. A considerat că viziunea instanței este în 

contradicție cu legea, recurenta-reclamanta imputând Universității tocmai neducerea la 

îndeplinire a hotărârii Consiliului facultății, neîndeplinirea acestei obligații nefiind imputabilă 

recurentei-reclamante. Consiliul facultății a luat o hotărâre, lucru reținut în procesul verbal 

încheiat cu ocazia ședinței, iar faptul că ulterior nu s-a emis o decizie conformă cu hotărârea 

luată de Consiliul facultății este un aspect ce confirmă susținerile recurentei că nu s-a 

respectat procedura, în condițiile în care Consiliul facultății a decis că unul din membrii 

comisiei de concurs era incompatibil. 

Nerespectarea procedurilor în numirea comisiei e evidentă și din aspectul că un 

organism universitar fără atribuții în stabilirea comisiei de concurs, și anume Consiliul de 

administrație, a intervenit hotărând menținerea acesteia în forma inițială (dinaintea deciziei 

Consiliului facultății). Consiliul de administrație nu avea nici o atribuție în acest sens - el 

nefiind menționat nicăieri în articolul de lege ce indică procedura stabilirii comisiei de 

concurs - art. 22 din H.G. 457/2011. 

A considerat că comisia de concurs a funcționat ilegal, fără o decizie de Senat 

ulterioară care să aprobe noua sa componență stabilită în urma hotărârii Consiliului facultății. 

Ca urmare a argumentării sale, conchide că comisia de concurs nu a fost numită în 

mod legal, acesta fiind un alt motiv de nelegalitate ce duce la nulitatea concursului. Obiectul 

acțiunii îl reprezintă neregulile în organizarea concursului, ca procedură. în condițiile în care 

se a constatat nelegalitatea comisiei, lipsa actelor legale prin care s-a constituit comisia, adică 

nelegalitatea însăși a componenței comisiei, se deduce implicit nelegalitatea procedurii de 

desfășurare a concursului și necesitatea anulării lui. 

În ceea ce privește „serviciile sau foloasele de orice natură” din partea unui candidat, 

respectiv a candidatei căreia i s-a atribuit postul / R.C., chiar dacă instanța nu le a considerat 

ca atare, a constatat că nici instanța de fond, nici panta universitatea nu a putut explica totuși 



de ce doamna P. nu a fost înlocuită cu membrul supleant al comisiei - pentru a nu se crea nici 

un fel de suspiciuni, având în vedere: suplinirea orelor d-nei P. de către candidata R.C. în 

perioada concediului medical al celei dintâi, apoi faptul că ulterior d-na P. a prefațat volumul 

candidatei P. pentru pian de A. S. (Ed. Artes 2015) și că tot dumneaei a oferit aceleiași 

candidate scrisoare de recomandare pentru participarea la concurs.  

A considerat că prima instanță a avut o atitudinea subiectivă și părtinitoare aflată în 

fundalul argumentării hotărârii, atitudine ce subzistă pe tot parcursul motivării sentinței. 

Modul subiectiv al primei instanțe de a interpreta legea și de a ignora probatoriile au dus la o 

judecată ce a încălcat principiile fundamentale recunoscute atât de legislația internă cât și 

europeană, recurenta - reclamanta neavând parte de o judecată corectă, obiectivă, de un proces 

echitabil. 

Deși aceste erori evidente sunt făcute de membrul comisiei, ele reieșind din actele 

depuse la dosar, instanța de fond procedează într-un mod surprinzător, încercând parcă să 

remedieze aceste erori introducând o eroare în propria argumentație. Prin această afirmație, 

instanța de fond a urmărit probabil să argumenteze că s-a lăsat timp suficient comisiei pentru 

verificarea dosarelor. Nu cunoaștem care a fost suportul acestei afirmații enunțate în cuprinsul 

hotărârii primei instanțe, deoarece nu există o motivație care să o arate și nici nu cunoaștem 

probele pe care se sprijină. Calendarul concursului, afișat mai jos, indică doar faptul că pentru 

toate concursurile didactice susținute în universitate în sesiunea respectivă, intervalul 2-4 

septembrie a fost durata prevăzută pentru desfășurarea prelegerilor publice. Nu există nici un 

înscris la dosar din care să rezulte că primele prelegeri publice ale candidaților pentru postul 

de conferențiar poziția 11, Departamentul 1, au fost susținute la data de 02.09.2015. în fapt, la 

concursul vizat, prelegerea publică s-a desfășurat într-o singură zi - 4 septembrie - pentru toți 

candidații, timp de 4 ore consecutive / câte o oră pentru fiecare candidat. Acest lucru e 

menționat explicit în referatele membrilor comisiei, referate tip, aflate în dosarul de concurs al 

recurentei-reclamante, pe care prima instanță l-a avut la dispoziție . 

Instanța ignoră că nu există la dosar nici un document doveditor în sprijinul pârâtei, 

ignorând și email-ul Președintelui organizației internaționale WPTA - care a infirmat complet 

afirmația candidatei R.C. din dosarul propriu de concurs. Deși recunoaște implicit că nu există 

aceste dovezi, instanța de fond, cu multă îngăduință apreciază că în spatele actelor 

contracandidatei R.C. numite de reclamantă „falsuri” s-ar afla „doar o imprecizie a 

informației, o eroare de redactare, și nu o tentativă de falsificare” . 

Această „eroare” de redactare, necorectată niciodată de nimeni, a dus la alterarea 

rezultatului concursului, lucru ce a adus grave prejudicii recurentei-reclamante. 

Nu în ultimul rând, invocă dispozițiile CEDO privind durata rezonabilă a procesului, 

garantarea accesului la un proces echitabil, garantarea dreptului la un proces lipsit de vreo 

formă de discriminare, în susținerea recursului. 

Intimata a formulat întâmpinare solicitând legal respingerea recursului și menținerea 

sentinței Tribunalului ca legală și temeinică.  

În ceea ce privește excepția lipsei de obiect invocată de intimată, Curtea a constatat că 

este nefondată și a respins-o. 

 În fapt, prin cererea sa, recurenta a solicitat în prima instanța anularea concursului 

organizat de Universitatea Naționala  (UNAGE I.) pentru ocuparea postului vacant de 

conferențiar universitar, poziția 11, Departamentul I al Facultății de I.C.S.T, desfășurat la data 

de 04.09.2015. Urmare a concursului, postul de conferențiar a fost ocupat de către dna. 

R.C.L., în detrimentul recurentei. 

 Nu se poate considera că cererea recurentei a rămas fără obiect, ținând cont de 

obiectivul/finalitatea acestei acțiuni. Chiar dacă anularea concursului, solicitata de către 

recurenta, are ca finalitate vacantarea postului, născându-se astfel oportunitatea ocupării 

acestuia în eventualitatea reorganizării unui nou concurs iar la scurt timp după pronunțarea pe 

fond, a survenit decesul prematur al dnei. R.C.L. a decedat, postul de conferențiar universitar, 

poziția 11 din cadrul Departamentului I redevenind vacant, obiectul cauzei subzistă în 



continuare, instanța fiind investită cu cercetarea legalității unui concurs care a avut loc și a 

produs efecte, odată finalizat. 

Pe fondul cauzei, analizând actele și lucrările dosarului, în raport de dispozițiile legale 

incidente, motivele de recurs invocate și din oficiu, Curtea a constatat că recursul este 

nefondat pentru următoarele considerente: 

În ceea ce privește incidența motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 6 curtea a 

considerat că acesta nu poate fi primit pentru cele ce succed, susținerile recurentei fiind pur 

formale.  

Sub acest aspect curtea a subliniat că motivarea hotărârii judecătorești presupune 

stabilirea în considerentele hotărârii a situației de fapt expusă în detaliu, încadrarea în drept, 

examinarea argumentelor părților și punctul de vedere al instanței față de fiecare argument 

relevant, precum și raționamentul logico-juridic care a stat la baza soluției adoptate. Aceste 

cerințe legale sunt impuse de însăși esența înfăptuirii actului de justiție, iar forța de 

convingere a unei hotărâri judecătorești rezidă din raționamentul logico-juridic clar explicitat 

și întemeiat pe considerente de drept. Întrucât Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu 

garantează drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete și efective, acest drept nu poate 

fi considerat efectiv decât dacă observațiile părților sunt într-adevăr ascultate, adică examinate 

de instanța sesizată. Obligația motivării este o garanție pentru justițiabili, care numai astfel pot 

cunoaște motivele pentru care judecătorul a pronunțat soluția și pot ataca hotărârea combătând 

acele temeiuri, dacă le apreciază ca nefondate, astfel motivarea înlătură arbitrariul 

judecătoresc și face posibil controlul din partea instanțelor superioare. 

În speță, motivarea sentinței instanței de fond se conformează acestor cerințe legale, 

întrucât au fost examinate efectiv apărările și susținerile esențiale ale părților, chiar dacă nu s-

a răspuns fiecărui considerent în parte, fiind arătate pe larg, pe parcursul a numai puțin de 33 

de pagini motivele de fapt și de drept pe care prima instanță și-a întemeiat hotărârea, acestea 

fiind adecvate în raport de natura cauzei. 

Conform jurisprudenței CEDO, (hotarârile Perez împotriva Franței. Van der Hurk 

împotriva Olandei, Helle împotriva Finlandei, Albina împotriva României etc), noțiunea de 

proces echitabil presupune ca o instanță internă care nu a motivat decât pe scurt hotărârea sa, 

să fi examinat totuși în mod real problemele esențiale care i-au fost supuse, această cerință 

fiind în cauză pe deplin respectată. Faptul că instanța de fond nu face referire expresă la toate 

probatoriile depuse în apărare de către recurentă și nu arată expres dacă le înlătură sau nu, sau 

daca sunt sau nu relevante, nu echivalează cu nemotivarea hotărârii pronunțate atâta timp cât 

sunt examinate în mod real toate motivele esențiale invocate de recurentă. 

În ceea ce privește incidența motivului de recurs prevăzut de art. 488 pct. 8 curtea a 

constatat că nici acesta este fondat. 

Efectuând propria verificare a aspectelor deduse judecății, raportat la criticile din 

cererea de recurs, Curtea de Apel a reținut că: 

În fapt, la data de 04.09.2015, Universitatea  a organizat concursul public pentru 

ocuparea unor posturi didactice vacante, între acestea fiind și cel de conferențiar, poziția 11, 

departamentul I al Facultății de I.C.S.M.T..  

Pentru acest post s-au înscris la concurs patru candidați, inclusiv reclamanta B.I. L.. 

Toți candidații au depus dosarele de concurs conținând documentele solicitate potrivit 

Metodologiei proprii de concurs și H.G. 457/2011 modificată privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante 

din învățământul superior.  

La data de 07.09.2015 au fost afișate rezultatele concursului, reclamanta fiind 

respinsă, obținând 73 de puncte, postul de conferențiar a fost ocupat de către intimata R.C.L..  

Împotriva acestui rezultat reclamanta a formulat contestațiile nr. XXX/09.09.2015 și 

nr.XXX/14.09.2015, la data de 09.09, respectiv 14.09.2015, contestațiile fiind respinse de 

către comisia de concurs prin Răspunsul nr. XXX/16.09.2015.  



Ulterior, Senatul UAGE a validat rezultatul concursului prin Hotărârea nr. 

XXX/22.09.2015. 

Potrivit art.1 al. 1 din Legea nr.554/2004, orice persoana care se considera vătămata 

într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de către o autoritate publica, printr-un act 

administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței 

de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului 

pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzata.  

Potrivit art. 1(7) din HG 457/2011 În situația în care un candidat deține elemente care 

pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula 

contestație în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. 

 In prezenta cauza reclamanta-recurentă, considerându-se lezată într-un drept legitim, 

a invocat anumite neregularități ale procedurii la care a participat, neregularități care în 

aprecierea sa ar determina anularea concursului. 

 Curtea a subliniat că potrivit art. 1 din legea 554/2004 se verifică numai legalitatea 

actelor administrative, respectiv a procedurii de concurs, instanța de contencios administrativ 

fiind ținuta a verifica respectarea prevederilor legale referitoare la procedura/etapele de 

concurs și la modalitatea de constituire a comisiei de concurs. 

Instanța de contencios administrativ investită cu o acțiune în anularea procedurii de 

concurs are competență de a exercita controlul de legalitate a procedurii de concurs fiind 

obligată să se rezume la a verifica, dacă actele contestate au fost emise sau nu cu respectarea 

procedurilor legale și dacă îndeplinesc condițiile de legalitate cerute de norma legală ce 

reglementează respectiva materie. Aceasta nu are competență să stabilească în concret 

punctajele care s-ar cuveni reclamantei sau contracandidatei sale, întrucât nu se poate substitui 

comisiei de evaluare care este singura care are atribuția legală și competența de a evalua 

candidații. Cu alte cuvinte persoanele competente să acorde note/punctaje sunt doar membrii 

comisiilor de concurs, iar judecătorul nu se poate substitui acestor persoane și nu poate realiza 

o evaluare proprie a candidaților, în acest sens fiind și practica constantă a instanțelor 

judecătorești, inclusiv a Înaltei Curți de casație și Justiție – Secția contencios administrativ și 

fiscal. 

Motivele de nelegalitate a procedurii/concursului invocate de reclamanta-recurentă 

sunt neîntemeiate având în vedere următoarele: 

Cu privire la motivul de nelegalitate al procedurilor de organizare și desfășurare a 

concursurilor și stabilirea rezultatelor, respectiv la obligativitatea publicării „fișei de 

îndeplinire a standardelor minimale naționale, cerință pretins neîndeplinită de intimată, Curtea 

a reținut următoarele: 

Potrivit dispozițiilor art. 1 alin.1-4 din Anexa la Metodologia - Cadru de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior: ”(1) 

Pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior pot candida 

numai persoane care îndeplinesc standardele minime și obligatorii pentru înscrierea la 

concursul de ocupare a posturilor didactice și de cercetare din învățământul superior, aprobate 

prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit art. 219 alin. (1) 

lit. a) și art. 295 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, denumite în continuare 

standarde minimale naționale. 

(2) Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în 

continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor 

didactice și de cercetare pentru următoarele funcții didactice și de cercetare: c) conferențiar 

universitar; 

(3) Standardele aferente funcțiilor prevăzute la alin. (2) sunt cerințe minime și 

obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcțiilor respective și sunt 

denumite în continuare standardele universității. 

(4) Standardele prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de instituția de învățământ superior 

prin aprobarea de către senatul universitar. Standardele universității nu pot deroga de la 



standardele minimale naționale definite la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

1/2011. Standardele universității sunt superioare sau egale standardelor minimale naționale. 

De asemenea, potrivit art. 4 din aceeași anexă: „Pe pagina web a concursului și pe site-

ul web al instituției de învățământ superior vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidații 

înscriși și cu respectarea protecției datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele: b) 

fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale. 

Aceste standarde minime naționale sunt conținute, în privința candidaților la concursul 

contestat de reclamantă, în Anexa 16 (Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 6.560/2012) Comisia Artele 

Spectacolului - Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor 

didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare la 

punctul 2 - Standarde pentru Muzică din Ordinul nr. 4.204 din 15 iulie 2013 

pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la 

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind 

aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, forma în vigoare 

la data examenului. 

Pornind de la exemplul altor universități de profil, reclamanta a apreciat că 

Universitatea avea obligația de a publica, în temeiul articolului 4 anterior citat, pentru fiecare 

candidat în parte, fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale naționale iar această 

„omisiune”, încalcă inclusiv principiul transparenței. Invocă și răspunsul CNATDCU: 2) DA, 

pe pagina de web a concursului și pe site-ul web al instituției de învățământ superior vor fi 

publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la 

concurs, fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, conform prevederilor art. 4, 

din H.G. nr. 457 din 4 mai 2011, privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior.” 

Curtea a constatat că instanța de fond a interpretat corect textele de lege și 

probatoriilor administrate, reținând că: „dispozițiile art. 4 lit. b, în economia de interpretare a 

art. 1 din anexa la H.G. 457/2011 (...) sunt neechivoce în a dispune că fișa de evaluare care 

trebuie publicată trebuie să conțină standardele minimale proprii universității și nu 

standardele minime naționale, tocmai pentru că, așa cum dispune art. 11 alin. 4 lit c), aceste 

standarde (standardele minimale proprii universității) trebuie să fie superioare sau egale 

standardelor minimale naționale aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului.” 

Art. 4. litera b, pe care îl invocă și CNATDCU, se referă la publicarea standardelor 

minimale nespecificând naționale sau proprii universității. Este evident însă că se are în 

vedere publicarea standardelor minimale proprii universității, întrucât acestea sunt standardele 

care trebuie să le îndeplinească candidații. Cum Standardele universității sunt superioare sau 

egale standardelor minimale naționale, este evident că atâta timp cât candidații îndeplinesc 

aceste standarde, aceștia îndeplinesc și standardele minimale naționale.  

Prin urmare, prin publicarea fișei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale 

universității se face implicit dovada verificării îndeplinirii standardelor minimale naționale. 

Sensul publicării acestei fișe este aducerea la cunoștința tuturor celor interesați a candidaților 

care îndeplinesc condițiile legale de a participa la concurs. Cum standardele universității pot fi 

superioare standardelor minimale naționale, este evident că pot exista candidați care 

îndeplinesc standardele minimale naționale, dar nu îndeplinesc standardele universității. 

Astfel, că în cazul acestora publicarea fișei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

naționale ar crea în mod fals impresia că pot participa la concurs, deși nu îndeplinesc 

standardele universității. 

În cauză, Universitatea a publicat, pentru fiecare candidat în parte, Fișa de îndeplinire 

a standardelor universității. Ca urmare, prin publicarea îndeplinirii acestor standarde de către 



candidați, standarde superioare celor naționale, a fost îndeplinită implicit obligația publicării 

dovezii verificării îndeplinirii standardelor minimale naționale. 

În ceea ce privește cel de-al doilea aspect invocat la fond și în recurs referitor la 

clarificarea raportului dintre standardele minimale naționale și standardele universității, curtea 

a considerat că identificarea standardelor minimale naționale în standardele universității cu un 

conținut / limbaj diferit, este suficientă pentru a înlătura motivul de nelegalitate invocat. 

Nu există nici un text de lege care să prevadă că standardele universității trebuie să 

includă standardele minimale naționale exact în forma și conținutul stabilite de minister, nu 

altfel și că Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității trebuia să prevadă expres 

criteriile înscrise în Standardele minimale naționale stabilite de minister, respectiv: 

1. Activitatea didactică și profesională (acronim DID) 

2. Activitatea de cercetare științifică/creație artistică în domeniul specific de referință 

(acronim CS) 

3. Recunoașterea și impactul activității (acronim RIA) (v. Ordinul Nr.4204 din 

15.07.2013). 

În mod corect a arătat prima instanță că „termenul «egal», din punct de vedere juridic, 

conduce la ideea unei identități de conținut juridic și nu de formă / de terminologie în sens 

strict” iar „Dacă legiuitorul ar fi urmărit o identitate perfectă, ar fi folosit sintagma «identice 

sau superioare»„. 

Astfel recurenta în mod eronat apreciază ca universitatea trebuie sa includă în fisele cu 

standardele proprii pe cele naționale, „ exact în forma și conținutul stabilit de minister”. Atât 

timp cat textul de lege precizează ca standardele minimale proprii sunt „superioare sau egale 

celor naționale”, nu se poate interpreta ca ar trebui sa efectueze un copy-paste, la care sa se 

adauge, eventual, criterii proprii. Fisele de verificare a îndeplinirii standardelor universității, 

împreuna cu grila de evaluare, includ standardele naționale, din punct de vedere al 

conținutului lor, însă nu într-o forma identica, acestea fiind de un nivel superior 

Așa cum a arătat și recurenta universitatea trebuia să respecte și să includă în 

documentele proprii standardele minimale naționale stabilite de Ministerul Educației ca for 

finanțator al instituției și apoi să adauge standarde proprii, superioare. Însă, aceste dispoziții 

au fost respectate de intimată. De altfel recurenta nu precizează în concret care anume 

condiție prevăzută de standardele minime obligatorii ale Ministerului nu s-ar fi cerut a fi 

îndeplinită de candidați sau nu a fost îndeplinită de aceștia. Susținerea acesteia că nici un 

standard minimal național nu se regăsește în conținutul și nici în forma standardelor 

universității nu poate fi primită în contextul în care fișele de verificare depuse la dosar conțin 

la rubrica „Realizările profesional-științifice” date relevante privind Activitatea didactică și 

profesional. Activitatea de cercetare științifică/creație artistică în domeniul specific de 

referință precum și Recunoașterea și impactul activității, fiind respectate toate Standardele 

minimale naționale stabilite de minister. 

În ceea ce privește includerea de către universitate în standardele proprii a unor criterii 

inexistente în standardele elaborate de minister - cum ar fi activitatea cu studenții, criteriu 

apreciat ca discriminatoriu, Curtea a subliniat că această chestiune nu poate fi cenzurată de 

instanța de contencios în cadrul acestei proceduri, nefiind contestată Metodologia proprie de 

concurs și criteriile stabilite de intimată anterior concursului. (Metodologia proprie de 

concurs a fost adoptată de Senat în 13.07.20111 și modificate în 13.03.2013) 

 Dincolo de acest aspect, Universitatea în virtutea principiului autonomiei universitare 

poate fie să adere la aceste standarde minimale naționale, fie să prevadă pe lângă îndeplinirea 

obligatorie a acestor standarde și unele suplimentare. Prin urmare, includerea unui criteriu 

suplimentar, ca cel legal de activitatea cu studenții s-a făcut în conformitate cu principiul 

autonomiei universitare. 

Nu pot fi primite susținerile recurentei că perimetrul exercitării autonomiei 

universitare este indicat prin art. 21 din H.G. 457/2011. care arată: „Competențele 

profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarului de 



concurs și, adițional, printr-una sau mai multe probe de concurs, incluzând prelegeri, 

susținerea unor cursuri ori altețe asemenea, conform metodologiei proprii.” și că legea nu 

prevede introducerea unor criterii noi, față de cele stabilite de minister, ci doar „prelegeri”, 

„cursuri ori altele asemenea”.  

Recurenta face confuzie între diferitele metode prin care se pot evalua competențele 

profesionale ale unui candidat și criteriile pe care acesta trebuie să le îndeplinească. 

Dispozițiile legale citate anterior stipulează clar că „standardele universității sunt superioare 

sau egale standardelor minimale naționale”, astfel că Universitatea poate prevedea standarde 

suplimentare prin adăugarea unor noi criterii ca cel ''rezultate obținute cu studenții în 

activitatea artistică; îndrumarea și colaborarea cu tineri cercetători/artiști, etc..)”. Acest 

criteriu a fost prevăzut în conformitate cu dispozițiile legii ce prevăd la lit. c) îndeplinirea 

standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice specifice funcției didactice de 

conferențiar universitar, prevăzute de metodologia proprie.” (a universității - n.n.), aceasta 

fiind o cerință proprie a intimatei, stabilită conform principiului autonomiei universitare. 

Acest principiu este consacrat în mod expres în Legea naționala a educației nr. 1/2011, acesta 

fiind cel dintâi principiu enunțat la art. 118 alin. l unde sunt prevăzute principiile pe care se 

bazează sistemul național de învățământ superior. Mai mult, autonomia universitara este, 

conform art. 123 din lege, garantata prin Constituție. 

Autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea 

proprie, strategia instituțională, structura, activitatea, organizarea și funcționarea proprie, 

gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare. Ea  

implică existența unei autonomii de reglementare și de decizie a instituției de învățământ 

superior în limitele cadrului legal care este general obligatoriu, autonomia universitară 

exprimată în Carta universitară, aprobată de Senatul universitar, precum și în hotărârile 

adoptate de Senat trebuind să concorde legislației în vigoare. 

Astfel, intimata a considerat, în limita marjei de apreciere permisă de principiul 

autonomiei universitare, că este oportună o cerință legată de activitatea cu studenții. 

Introducerea acestui criteriu suplimentar este expresia autonomiei universitare de care se 

bucură intimata fiind totodată o chestiune de oportunitate care nu poate fi cenzurată pe calea 

contenciosului administrativ. 

Nu pot fi primite susținerile recurentei în sensul HG. 457/2011 nu ar permite 

includerea în Fișa de îndeplinire a standardelor proprii a unui indicator diferit, și anume 

activitatea cu studenții, cu atât mai mult cu cât „Activitatea cu studenții/activitatea studenților 

poate fi accesibil încadrată în standardul național «Activitatea didactică și profesională 

(acronim DID)» și cuantificată ca atare. 

 În cauză nu este incident textul H.G. 456/2011 art. 1 alin 4, care precizează: 

„Instituția de învățământ superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte 

documente (respectiv Fisa de îndeplinire a standardelor universității - n.n.) echivalarea 

îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale naționale prevăzute la alin. 1 prin 

standarde, criterii sau indicatori diferiți de cei prevăzuți de standardele minimale naționale, 

aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit art. 219 

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.” Nici un moment nu s-a pus problema echivalării 

îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale naționale prevăzute la alin. 1 prin 

standarde, criterii sau indicatori diferiți. 

În fapt, în cauză se pune problema îndeplinirii de către candidați a standardelor 

minimale naționale la care se adaugă standardul propriu al intimatei legat de activitatea cu 

studenții, criteriu care nu poate fi considerat abuziv-discriminatoriu, ci dimpotrivă unul menit 

să permită selectarea unui candidat într-un mod mai riguros, din prisma unor înalte standarde 

și exigențe pe care le impune ocuparea unui atare post la o Universitate de prestigiu.  

Reclamanta a mai apreciat și că, spre deosebire de Universitățile la care a făcut 

referire, în Fișa de îndeplinire a standardelor Universității  se regăsește prezența nejustificată a 

unor standarde privind activitatea studenților. 



Instanța a constatat, de asemenea, că alegațiile reclamantei nu constituie motive de 

nelegalitate. Dispozițiile citate pe larg în precedent permit fiecărei Universității să adopte 

standarde minimale superioare celor naționale. 

Rezultatele obținute cu studenții poate fi considerat un criteriu profesional personal 

din partea candidatului, fiind dovada faptului că activitatea sa de îndrumare a fost una de 

succes și că dincolo de cunoștințele proprii pe care le deține, cadrul didactic are capacitatea de 

a transmite aceste cunoștințe studenților săi. Aceasta reprezintă în fapt esența procesului 

didactic, respectiv capacitatea profesorului de a transmite studentului informațiile necesare și 

de a-l forma ca un adevărat profesionist, principala misiune pe care un profesor ar trebui să și-

o asume. 

Recurenta a considerat în mod nefondat că și cel de-al treilea aspect din acțiunea 

introductivă a fost rezolvat greșit de prima instanță, considerând că Grila de evaluare 

conferențiar 2015 de la Universitatea  a încălcat Principiul egalității de șanse prevăzut de art. 

3 lit. j Legea Nr. 1/2011 prin includerea criteriul „Rezultate remarcabile ale studenților 

îndrumați (premii la concursuri naționale / internaționale, participări la festivaluri)”, imposibil 

de îndeplinit de către candidați care provin de pe posturi didactice implicând, prin fișa 

postului, cerințe diferite. 

Nu are relevantă faptul că recurenta a fost singura defavorizată la criteriul evaluarea 

activității didactice - așa cum a înțeles să puncteze universitatea aceste activități, întrucât a 

provenit de pe un post care nu permitea în mod obiectiv satisfacerea curentă a cerințelor 

implicate de criteriul menționat. Posturile se scot la concurs în funcție de necesitățile 

universității și nu de condițiile care ar putea fi îndeplinite de anumiți candidați sau în funcție 

de specificul postului anterior ocupat, fiind firesc urmărirea de către universitate a păstrării 

prestigiului și a unor rezultate remarcabile. Nu se poate susține că acest criteriu nu se referă 

strict la activitatea proprie a cadrului didactic, ci la activitatea studenților întrucât se are în 

vedere activitatea de îndrumare a cadrului didactic, activitate care a contribuit la obținerea de 

premii de către studenți.  

Faptul că criteriul „activitatea cu studenții” lipsește din conținutul standardelor 

minimale naționale stabilite de minister, nu înseamnă că el nu poate fi avut în vedere de 

intimată, conform principiului autonomiei universitare așa cum s-a arătat anterior.  

Nu se poate susține nici că prin acest criteriu recurenta este „condamnată” de trecut să 

nu poată accede niciodată la un post mai bun întrucât potrivit grilei de evaluarea acest criteriu 

prevede alternativ punctaj și pentru participări în cadrul programului Erasmus - Mobilități 

pentru cadre didactice, iar în plus acesta nu este criteriu obligatoriu a fi îndeplinit, un criteriu 

eliminatoriu, ci doar unul care ar fi condus la obținerea unui punctaj mai bun, fiind punctat cu 

maxim 6 puncte din 100 ( fila 47 dosar). 

Nu poate fi primită nici susținerea că acest criteriu este discriminatoriu. Discriminarea 

este definită, inclusiv în accepțiunea dispozițiilor art. 2 alin. 1 din O.G. nr.137/2000, privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările 

ulterioare, ”orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, 

etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, 

boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată, care 

are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în 

condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale ori a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii 

ale vieții publice”. Aspectul invocat de reclamantă nu constituie o discriminare. Este mai mult 

decât evident că pentru a candida pe un anumit post de conferențiar (cu specificațiile descrise 

în fișa acestui post), candidaților li se pot solicita criterii/condiții specifice, complexe, 

punctate diferit. Criteriul privind „Rezultate remarcabile ale studenților îndrumați (premii la 

concursuri naționale/internaționale, participări la festivaluri)”, nu este în sine, discriminatoriu 

având în vedere natura și specificația postului pentru care s-a concurat.  



Chiar și în condițiile obținerii unui punctaj mai mic la acest criteriu prin comparație cu 

alți concurenți, reclamanta a păstrat o șansă echitabilă de a câștiga concursul prin obținerea 

unui punctaj mai mare la celelalte criterii conținute în grila de concurs. „Vulnerabilitatea” 

menționată de ea provine din parcursul profesional anterior și este una firească, de alegere și 

asumare la momentul înscrierii la concurs, reclamanta cunoscând foarte bine, avantajele, 

natura și specificațiile postului.  

Reclamanta a susținut, ca și motiv de nelegalitate, împrejurarea că grila de evaluare 

conferențiar 2015 de la Universitatea de A.G.E. nu a respectat departajarea existentă între 

Standardele minimale naționale, stabilite de Minister, între teoreticieni și practicieni, iar în 

cazul acestora din urmă - interpreți, compozitori, etc., iar Grila de evaluare conferențiar de la 

Universitatea de Arte lași s-a aplicat nediferențiat pentru toate cele trei domenii ale 

universității (muzică, teatru, arte vizuale), deși postul scos la concurs presupunea abilități 

specifice - muzical interpretative, conform structurii: Acompaniament - pian. Instrument - 

pian, Citire de partituri. 

Curtea a subliniat încă odată că grila de evaluare cu punctajul alocat prelegerii publice 

de 25 din 100 puncte era cunoscută și stabilită anterior desfășurării concursului iar această 

chestiune nu poate fi cenzurată de instanța de contencios în cadrul acestei proceduri, 

procedură în care se analizează potrivit art. 1(7) din HG 457/2011 doar nerespectarea 

procedurilor legale de concurs. Totodată ar fi profund injust ca ulterior finalizării concursului 

să se modifice regulile de evaluare și de punctare a candidaților, acordându-se o pondere 

diferită anumitor criterii, schimbându-se astfel rezultatul concursului.  

Dincolo de faptul că, în raport de obiectul acțiunii, Grila de evaluare nu este un act 

care să fi fost contestat în prezenta cauză, astfel încât legalitatea acesteia nu poate fi cercetată, 

totuși, curtea a arătat ca legiuitorul a făcut o delimitare clara a competenței de apreciere în 

privința aspectelor privind punctajele acordate candidaților și ponderea criteriilor avute în 

vedere la evaluarea candidatului, instanța de contencios administrativ neputându-se substitui 

comisiilor special înființate în acest scop la nivelul paratei pentru a statua asupra unei 

eventuale aprecieri incorecte a ponderii anumitor criterii și implicit a notarii finale, în sensul 

invocat de reclamant. 

Astfel, în privința modului în care a fost evaluat dosarul candidaților, instanța nu este 

abilitata a stabili un alt procent din totalul evaluării pentru Prelegerea publică, întrucât o 

asemenea competenta este exclusa analizei instanțelor de contencios administrativ, care pot 

verifica exclusiv respectarea condițiilor legale de organizare și de desfășurare a concursului. 

Or, procentul acordat prelegerii publice constituie o chestiune strict de oportunitate a cărei 

analiză excede competenței instanței în analiza legalității concursului. 

Totodată, Curtea a arătat că specific autorităților și instituțiilor publice în materie 

administrativa este recunoașterea unei marje de apreciere, ceea ce înseamnă ca în lipsa 

invocării și dovedirii unor motive de nelegalitate în privința procedurii de desfășurare a 

concursului sau în privința unor aspecte care sa releve o conduita a autorității administrative 

contrara scopului legii sau principiului proporționalității intre interesul public și cel privat, o 

reevaluare a aspectelor legate de evaluarea candidaților realizata în procedura de judecata a 

litigiului de contencios administrativ ar constitui o ingerința nepermisa în atribuțiile paratei și 

o încălcare gravă a principiului separării puterilor în stat. 

Mai mult prin înscrierea la concurs, recurenta a cunoscut și și-a însușit criteriile de 

evaluare și grila stabilite de intimată. 

În plus, așa cum a arătat și instanța de fond „din dispozițiile art. 21 din anexa la HG nr. 

457 /2011 rezultă că „evaluarea (...) nu trebuie să includă în mod necesar punctajele din fișa 

de verificare a standardelor minimale (s.n.), acest aspect rămânând în decizia exclusivă a 

fiecărei Universități și fiind stabilit, așa cum dispune articolul, prin metodologia proprie.” 

Curtea a apreciat că ar fi de dorit ca evaluarea la toate universitățile să includă aceleași 

punctaje ca cele din fișa de verificare a standardelor minimale, totodată urmând a fi avute în 

vedere și punctajele stabilite de universități pentru îndeplinirea standardelor/criteriilor proprii, 



punctaje care să se cumuleze. Totuși, nu există nici un temei legal pentru a se aprecia că 

Universitatea pârâtă, la fel ca alte Universități din țară, ar fi avut obligația să includă 

procentual sau în orice altă modalitate, în Grila de evaluare, un criteriu care să facă trimitere 

la punctajul obținut în evaluarea standardelor minimale, așa cum susține recurenta. 

Așa cum corect a arătat prima instanță, standardele minimale naționale la evaluarea 

candidaților, cu punctajele aferente stabilite de minister, sunt „doar o cerință de acces în 

concurs” în absența îndeplinirii punctajului minim prevăzut, candidatul neputând ocupa un 

post de conferențiar, chiar dacă ar fi singurul candidat.  

Îndeplinirea standardele minimale naționale ca și a standardelor proprii este o condiție 

de participare la concurs, iar neîndeplinirea acestor standarde de candidatul câștigător ar avea 

drept consecință anularea concursului. În cauză, nu s-a dovedit însă că, candidatul câștigător 

nu ar fi îndeplinit standardele minimale naționale sau pe cele proprii intimatei. 

Grila de evaluare a universității și modalitatea în care a aceasta a influențat rezultatul 

concursului nu pot fi cenzurate de instanță atâta timp cât respectiva grilă, cunoscută de 

recurentă anterior înscrierii la concurs nu a fost contestată de aceasta în prealabil întrucât grila 

de evaluare este un act emis anterior derulării concursului ce ar fi putut fi contestat de 

recurentă anterior înscrierii la concurs. 

Nu există contradictorialitate față de motivarea soluției primei instanțe prin afirmația: 

„Universitatea a apreciat (...) că atât reclamanta, cât și contracandidata care a câștigat 

concursul, au îndeplinit condiția îndeplinirii standardelor minimale ale universității”. În fapt 

ambele candidate au îndeplinit aceste standarde, cea ce a făcut diferența fiind punctajul diferit 

acordat fiecăreia dintre acestea. 

De altfel, vizualizând Fișa îndeplinirii standardelor din dosarul intimatei R.C.L, 

instanța observă că punctajul pe care aceasta și l-a acordat (și la care Universitatea a achiesat), 

întrece de mai bine de 4 ori punctajul minim prevăzut de actul normativ. Or, singura condiție 

pentru a accede la examen, este îndeplinirea standardelor minimale, inclusiv în privința 

punctajului. 

Recurenta mai a arătat că înainte de începerea concursului, juristul universității a 

apreciat în mod abuziv îndeplinirii standardelor minimale ale universității - deși nu avea 

competența aprecierii îndeplinirii sau nu a unor Standarde minimale naționale profesionale în 

domeniul muzică față de art. 21 din H.G. 457/2017, care îi limita competențele la aprecierea 

aspectelor strict de procedură ale dosarelor de concurs.  

Potrivit Metodologia proprie:.”2.38. îndeplinirea de către candidat a condițiilor legale 

de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al UAGE, pe 

baza verificării informațiilor din fișa de verificare și a altor documente înscrise la dosar”.  

Prin urmare, afirmațiile recurentei cu privire la ilegalitatea dispozițiilor art. 2.38 din 

Metodologia proprie de organizare a concursului, respectiv „abuzul” consilierului juridic de a 

emite avizul privind îndeplinirea condițiilor de participare la concurs sunt nefondate, atât timp 

cât dispozițiile prevăzute în metodologia proprie sunt identice cu cele de la art. 18 din H.G. 

457/2011, conform cărora „ îndeplinirea de către un candidat a condițiilor legale de prezentare 

la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al instituției de învățământ 

superior.  

Este evident că acest aviz privește îndeplinirea condițiilor strict formale de către 

candidați, și nu evaluarea acestora din perspectiva îndeplinirii Standardelor minimale 

naționale profesionale în domeniul muzică. Chiar și în ipoteza unui aviz dat de jurist cu 

depășire competențelor care îi revin, acest fapt nu atrage nulitatea concursului decât în ipoteza 

în care s-ar fi demonstrat că candidata câștigătoare nu îndeplinea standardele minimale 

naționale profesionale în domeniul muzică, ceea ce nu este cazul în speță, punctajul acesteia 

fiind cu mult superior. 

Faptul că Senatul universitar a decis prin Hotărârea de Senat nr. 20 din 15 iunie 2016 

în urma acționării în judecată a instituției de către recurentă, înființarea unei comisii de 

specialiști care să verifice pe viitor îndeplinirea Standardelor minimale naționale de către 



candidații înscriși la concurs pentru posturile de conferențiar, înainte de intrarea în concurs nu 

înseamnă că procedura de desfășurare a concursului a fost încălcata grav si, implicit, se 

impune anularea concursului.  

Faptul că în referatul unui membru al comisiei de concurs, d-na Prof. univ. dr. P. T. la 

rubrica „Candidatul întrunește / nu întrunește standardele minimale naționale”, nu a fost bifată 

nici una dintre variante nu reprezintă dovada neverificării îndeplinirii acestor standarde de 

către un membru al comisiei, ci o simplă omisiune, o neregularitate minoră care nu a produs 

nici un fel de consecințe care nu poate justifica adoptarea ex abrupto a sancțiunii drastice și 

inechitabile a anulării întregului concurs. Sancțiunea era justificată doar în condițiile când deși 

se permitea participarea la concurs a unor candidați în raport de care nu au fost anterior 

verificat dacă îndeplinesc aceste standarde, ulterior se făcea dovada că aceștia nu îndeplineau 

aceste standarde, ipoteză care nu se regăsește în speță.  

Mai mult deși această verificare a fișei de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale ale universității trebuia făcută de comisia de concurs anterior participării la concurs, 

prin validarea concursului este evident că acest aspect a fost verificat, astfel că neregularitatea 

invocată a fost acoperită. 

Referitor la punctul 6 din acțiune: „Afișarea punctajului final al concursului nu a 

respectat principiul transparenței invocat de Legea nr. 1/2011, art. 3, litera m), care prevede 

„asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea (...) adecvată a 

acestora” or Universitatea  nu a afișat punctajul obținut de către fiecare candidat la 

Standardele minimale naționale la finalul concursului, curtea a constatat că nu există nici un 

text de lege care să impună o atare cerință, iar răspunsul CNATDCU la care face referire 

recurenta vizează o altă ipoteză, cea a Fișei îndeplinirii standardelor minimale, care nu are 

legătură cu modul afișării rezultatelor. 

În ceea ce privește susținerea recurentei că au existat ilegalități inclusiv în privința 

componenței comisiei de concurs, Curtea a reținut că în ședința din 21 august 2015 Consiliul 

facultății a decis înlocuirea din comisie a d-nei P. cu membrul supleant, însă după decizia 

Consiliului facultății comisia a rămas aceeași - având ca membru pe d-na P..  

Potrivit Art. 22 din H.G. 457/2011 

(1) Stabilirea componenței comisiei de concurs se face după publicarea anunțului de 

scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs. 

(2) Componența comisiei de concurs poate include membri supleanți. 

(3) Consiliul departamentului sau al școlii doctorale în structura căruia se află postul 

face propuneri pentru componența nominală a comisiei de concurs. 

(4) Componența comisiei de concurs este propusă de decanul facultății, pe baza 

propunerilor prevăzute la alin. (3), și este avizată de consiliul facultății. 

(5) Componența nominală a comisiei de concurs însoțită de avizul consiliului facultății 

este transmisă senatului universitar și supusă aprobării senatului universitar. 

(6) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită prin 

decizie a rectorului.” 

În raport de dispozițiile legale redate, rezultă că doar Senatul universitar numește și 

implicit are competența de a modifica comisia de concurs, fiind forul îndrituit sa aprobe 

componenta comisiei de concurs. 

În cauză, ulterior desemnării comisei prin includerea ca membru a d-nei P., Senatul nu 

a emis vreun act ulterior care să aprobe noua comisie propusă în ședința Consiliului facultății, 

așa cum cere legea (art. 22 din H.G. 457/2011) . Astfel, neemițându-se o decizie în acest sens, 

hotărârea luată de Consiliul facultății nu a produs efecte. Nu are relevanță motivul pentru care 

senatul nu a emis o nouă hotărâre, dacă avut sau nu în vedere decizia Consiliului de 

administrație.  

Susținerile recurentei legale de existența unor împrejurări care au dus la 

incompatibilitatea dnei P., ce impuneau schimbarea ei din componența comisiei nu pot fi 

primite.  



Sub acest aspect, curtea a reținut că potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 2 din Metodologia 

- cadru H.G. 457/2011: „Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care: 

a) sunt soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulți 

candidați; 

b) sunt angajate în aceeași instituție cu un candidat care deține o funcție de conducere 

și sunt subordonate ierarhic candidatului; 

c) sunt asociate cu un candidat în societăți comerciale în care dețin, fiecare, părți 

sociale care reprezintă cel puțin 10% din capitalul societății comerciale; 

d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut 

calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului; 

e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau 

foloase de orice natură din partea unui candidat”. 

Situațiile descrise de reclamantă (suplinirea orelor unui coleg aflat în concediul 

medical, întocmirea unei recenzii) nu pot fi calificate drept „servicii sau foloase de orice 

natură” „și implicit drept un caz de incompatibilitate. Prima dintre el e este în mod necesar o 

obligație de serviciu a oricărui cadru didactic de a acoperi orele cu studenții aflați la cursuri, 

iar cea de-a doua un demers subînscris deontologiei profesionale - care nu poate constitui 

dovada unui presupus viitor favoritism, ci un act pur profesional. 

Prin urmare membrul comisie nu s-a aflat în stare de incompatibilitate și nici din acest 

punct de vedere, procedura de concurs nu a fost viciată. 

Nu pot fi primite susținerile recurentei în sensul că a considerat că s-a încălcat 

procedura prevăzută de Metodologia proprie la cap. 11, punctul 4 / Pregătirea dosarelor, 

subpunctul 2.37, în sensul că dosarul de concurs nu a fost transmis membrilor comisiei de 

concurs «începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarului de concurs, dar nu 

mai târziu de 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe a concursului»„ . 

Dosarele de concurs ale candidaților au fost transmise către președinții comisiilor de 

concurs la data de 21.08.2015, conform calendarului de concurs afișat pe site-ul propriu.  

În același timp, conform calendarului, prelegerile publice ale candidaților au fost 

susținute la data de 04.09.2015, deci la 14 zile de la predarea dosarelor către comisii. 

Referatul prof. M.M., membru al comisie de concurs are un caracter exhaustiv și 

denotă o apreciere complexă și un studiu aprofundat al dosarelor candidaților. Analiza pe fond 

a motivelor invocate de reclamantă, excede cercetării motivelor de nelegalitate invocate și 

intră în sfera oportunității. Chiar și în măsura în care instanța ar observa că membrul de 

concurs s-a aflat în eroare cu privire la existența/inexistența mobilităților Erasmus, această 

eroare poate fi calificată că o apreciere greșită asupra punctajului și iese din sfera controlului 

de legalitate enunțat având în vedere că nu se subsumează unui abuz vădit de putere. 

Modul în care recurenta a fost depunctată de către unul dintre membrii comisiei, d-na 

M.M., aprecierile acesteia și chiar eventualele erori prezente în referatul d-nei M, nu pot fi 

cenzurate de instanța de contencios administrativ care nu se poate substitui în evaluarea 

competențelor profesionale unui membru al comisiei. 

 Faptul că la concursul vizat, prelegerea publică s-a desfășurat într-o singură zi - 4 

septembrie - pentru toți candidații, timp de 4 ore consecutive nu are relevanță, de termenul de 

14 zile de la predarea dosarelor către comisii beneficiind astfel în mod egal toți candidații. 

Afirmația instanței „în subsidiar, instanța va nota, totuși, că în ipoteza acordării 

punctajului maxim pentru criteriul analizat (mobilitățile Erasmus), punctajul final nu ar fi 

plasat-o în fața candidatei care a câștigat concursul și deci finalitatea ar fi fost aceeași.” nu 

analizează în nici un fel competența profesională a recurentei și nu a depășit limitele investirii, 

fiind un argument subsidiar și suplimentar în legătură cu afirmațiile petentei legate de 

nelegalitatea și modul în care a fost defavorizată de acest criteriu. 

Analizând pretinsele falsuri ale candidatei R.C. și pretinsa neregula existentă în 

completarea documentelor din dosarul candidatei câștigătoare, conform căreia aceasta ar fi 

fost vreodată membră a unei organizații profesionale internaționale - WPTA (World Piano 



Teachers association), Curtea a constatat că această mențiune nu a influențat rezultatul 

concursului, și nu a adus prejudicii recurentei-reclamante. 

Instanța a reținut că aspectele invocate au fost pe larg analizate de către Comisia de 

soluționare a contestațiilor nr. XXX/09.09.2015 și nr. XXX/14.09.2015, Răspunsul nr. 

XXX/16.09.2015 conținând apărări pertinente și judicios motiveze.  

Astfel pe lângă faptul că instanța de judecată nu poate substitui, în acordarea 

punctajelor comisie de concurs, se va mai a reținut și că: afirmația d-nei lector univ. dr. 

R.C.L. cu privire la apartenența sa la asociația W.P.T.A. nu poate fi în mod necesar 

considerată ca fiind falsă, având în vedere faptul că asociația respectivă confirma prin 

răspunsul sau faptul că dna. R.C. este membru al juriului din cadrul W.P.T.A., aspect ce 

justifică confuzia intre termenii de „membru al asociației” și „membru în juriul  asociației” .  

Mai mult, așa cum a explicat în răspunsul său, Comisia de concurs, pentru a elimina 

orice suspiciune, nu a ținut cont în aprecierea candidatului de acele activități. 

La fel și în cazul recitalului din data de 01.03.2012, unde Comisia de concurs a 

constatat că la dosarul d-nei R.C. exista un afiș care atestă într-adevăr activitatea de 

acompaniator al candidatei, fiind astfel considerată doar o imprecizie a informației, o eroare 

de redactare, și nu o tentativă de falsificare . 

De asemenea, conform opiniei Comisiei de concurs, rezultatele deosebite obținute de 

elevii acompaniați de studentă A.M. (numele acesteia fiind menționat pe diplome), confirma 

în fapt activitatea dnei. lect. univ. dr. R.C.L. în calitatea sa de profesor al studentei A.M.  

Totodată, realizările D.C. în cadrul activităților desfășurate conform contractului 

încheiat cu Asociația Cultural Științifică „V.P:” sunt de asemenea menționate de către dna. 

lector univ. dr. R.C. în calitatea sa de coordonator activități proiect cultural. 

În plus, instanța a reținut, lecturând dosarul de concurs al candidatei R.C.- L., depus în 

copie la instanță, că aspectele și înscrisurile contestate de reclamantă cântăresc nesemnificativ 

în ansamblul punctajului total obținut la fișa de verificare a standardelor minimale, fiind 

inapte chiar prin înlăturarea lor completă din dosar să conducă la scăderea acestui punctaj (de 

patru ori mai mare decât minimul prevăzut de lege) sub acest minim, pentru a se putea 

conchide că dna. lect. univ. dr. R.C.L. nu ar fi îndeplinit condițiile (standardele minimale) 

pentru a participa la concurs. 

În raport de obiectul cauzei, faptul că în septembrie 2016 reclamanta a devenit 

conferențiar, iar concursul s-a desfășurat după o nouă procedură este lipsit de relevanță. 

 


