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Prin sentința civilă nr. 632/19.04.2019 Tribunalul Iași a respins excepția 

nulității absolute a deciziei de sancționare nr. 3/6525/02.08.2018, invocată de 

contestator şi a admis excepția prescripției dreptului de a dispune aplicarea sancţiunii 

disciplinare pentru fapte anterioare datei de 02.02.2018. 

A admis contestația formulată de contestatorul X prin S.D.E.R., în 

contradictoriu cu pârâta C.N.A.I.R.S.A şi a anulat decizia de sancționare nr. 

3/6525/2.08.2018 emisă de intimată. 

A obligat intimata să restituie contestatorului sumele de bani reținute în baza 

deciziei contestate şi a obligat intimata să achite contestatorului cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Contestatorul invocă în temeiul art. 252 alin. 2 lit. b din Codul muncii, 

nulitatea absolută a deciziei contestate, motivat de faptul că nu conține în mod 

obligatoriu prevederile din statutul de personal, regulamentul intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate 

de către acesta. Astfel, decizia contestată face referire la două articole din CCM, un 

articol din RI şi două articole din Legea nr. 53/2003, care nu individualizează în nici 

un fel vreo obligaţie concretă pe care contestatorul ar fi încălcat-o. Se arată că o 

enumerare doar a actelor pe care un salariat trebuie să le respecte (CCM, CIM, RI, 

ROF) echivalează cu o lipsă a menţiunilor prevederilor încălcate de contestator, 

sancţiunea prevăzută de legiuitor în acest sens fiind nulitatea absolută a deciziei de 

sancţionare.  

Potrivit disp. art. 252 alin. 2 lit. b din Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii 

absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: b) precizarea prevederilor din 

statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau 

contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

Analizând decizia contestată, instanța reține că aceasta cuprinde la punctul 2 

prevederile încălcate și anume: art. 9.2 alin. 2 lit. a din CCM CNAIR SA, care arată că 

„salariații au obligația să cunoască și să respecte prevederile CCM și CIM prevederile 

ROF, RI și dispozițiile Consiliului de Administrație/ Consiliul Director”. Art. 9.2 alin. 

2 lit. b din CCM CNAIR SA care prevăd că salariații trebuie să îndeplinească 

atribuțiile de serviciu conform fișei de post, să execute lucrările încredințate în condiții 

de calitate corespunzătoare și orice dispoziție legală a conducătorului ierarhic. 

Totodată, se precizează în decizia contestată că fapta săvârșită constituie abatere 

disciplinară potrivit art. 36 alin. 2 și 5 din Regulamentul Intern CNADNR SA 2015 
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aplicabil, prin care se arată că pot constitui abatere disciplinară faptele săvârșite cu 

vinovăție de către salariați în legătură cu sarcinile și obligațiile de serviciu, constând 

într-o acțiune sau inacțiune prin care sunt încălcate prevederile CCM, dispozițiile 

șefilor sub rezerva legalității. 

Având în vedere că decizia nr. 3/6525/2.08.2018 a fost emisă cu respectarea 

prevederilor art. 252 alin. 2 lit. b din Codul muncii, instanța respinge excepția nulității 

absolute.  

Cât privește susținerea contestatorului cu privire la faptul că cercetarea 

disciplinară a faptei şi emiterea deciziei au fost făcute de persoane care nu au 

competenţa de a dispune cercetarea şi sancţionarea sa disciplinară, instanța reține că, 

prin decizia nr. 237/14.06.2018, a fost numită comisia de cercetare disciplinară 

prealabilă , decizie emisă și semnată de directorul general regional. Astfel, nu se poate 

reține că această comisie nu a fost legal constituită. 

În ceea ce privește excepția prescripției dreptului de a dispune aplicarea 

sancțiunii disciplinare pentru fapte anterioare datei de 02.02.2018 instanța o consideră 

întemeiată având în vedere următoarele: 

La punctul 1 din decizia contestată, ca fapte săvârșite de contestator și  reținute 

de intimată, instanța observă că se regăsesc și „refuzul a fost manifestat și anterior atât 

când s-a încercat comunicarea adreselor cu nr. 2/9.01.2018 și 2/2630/26.01.2018.” 

Potrivit art. 252 alin. 1 Codul muncii, angajatorul dispune aplicarea sancţiunii 

disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar 

nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

Reglementarea subsecventă a termenului de 6 luni nu acreditează teza conform 

căreia legiuitorul ar fi stabilit şi un al doilea termen în care sancţiunea disciplinară ar 

putea fi aplicată de angajator.  

Termenul de 6 luni este un termen de garanţie, înăuntrul căruia angajatorul este 

obligat să ia la cunoştinţă de fapta săvârşită de salariat, să desfăşoare acţiunea 

cercetării disciplinare şi să aplice sancţiunea disciplinară. Este, în fapt, o perioadă 

legală, cu durată maximală imperativă, a cărei depăşire atrage imposibilitatea pentru 

angajator de a aplica sancţiunea disciplinară.  

Termenul de 30 de zile calendaristice pentru emiterea deciziei de concediere, al 

cărui început se calculează de la data luării la cunoştinţă de către angajator de abaterea 

disciplinară săvârşită de salariat, este obligatoriu a se încadra înăuntrul termenului de 6 

luni, fiind limitat de data săvârşirii faptei şi sfârşitul celor 6 luni de zile.  

Regulile aplicabile prescripţiei extinctive sunt reglementate de art. 2515 şi urm. 

din Codul civil, însă, termenul de 6 luni nu intră sub incidenţa acestor texte legale, 

întrucât este un termen de garanţie legal, cu caracter special, aplicabil doar situaţiilor 

vizând răspunderea disciplinară a salariatului. Astfel, decizia nr. 3/6525 a fost emisă la 

data de 02.08.2018, iar adresele despre care se face vorbire în conținutul deciziei sunt 

din 9.01 și 26.01. 2018, așadar anterior celor 6 luni. 

Faţă de aceste considerente, raportat la dispoziţiile legale invocate, instanţa 

constată că excepţia prescripţiei dreptului intimatei de a dispune sancţionarea 

disciplinară a contestatorului pentru fapte anterioare datei de 02.02.2018, este 

întemeiată, astfel că instanța a admis-o. 

Pe fondul cauzei s-a reţinut că, potrivit contractului individual de muncă nr. 

686/17.03.2011, contestatorul îndeplinește funcţia de director regional. În data de 

01.10.2012 a fost emisă Decizia Directorului general nr. 1203/01.10.2012 prin care a 

fost revocat din funcţia de director regional şi trecut pe un post corespunzător 

pregătirii profesionale, decizie anulată de Tribunalul Iaşi prin sentinţa civilă nr. 

759/20.03.2013, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel nr. 1204/18.09.2013. 



5 

 

În data de 27.11.2017 pârâta a emis decizia nr. 1959 prin care a fost din nou 

revocat din funcţia de director regional şi trecut pe un post corespunzător pregătirii 

sale profesionale. Şi această decizie de revocare a fost anulată de instanța de judecată 

prin sentința civilă nr. 959 pronunţata de Tribunalul Iaşi, la data de 31.05.2018, în 

dosarul nr. X/99/2017. Această sentință a rămas definitivă prin decizia Curții de Apel 

Iași nr. 837/11.12.2018. 

Prin sentința civilă nr. 959/31.05.2018, Tribunalul Iaşi a admis contestaţia 

formulată de contestatorul X în contradictoriu cu intimata CNAIR - SA, a anulat 

decizia nr. 1959/27.11.2017 emisă de intimată, a dispus reintegrarea contestatorului în 

funcţia deţinută anterior emiterii deciziei nr. 1959/27.11.2017 și a obligat intimata să 

achite contestatorului diferenţele de drepturi salariale dintre cele cuvenite funcţiei de 

director regional şi cele efectiv încasate, începând cu data de 27.11.2017 şi până la 

reintegrarea efectivă. 

În considerentele acestei sentințe se reține că: „În data de 27.11.2017 pârâta a 

emis Decizia nr. 1959, prin care contestatorul a fost revocat din funcția de director 

regional și trecut pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale. 

Prin contestaţia formulată, contestatorul a solicitat anularea deciziei nr. 

1959/27.11.2017 de revocare/numire funcție; reintegrarea în funcția deținută anterior 

revocării; plata drepturilor salariale neachitate corespunzător funcției de director 

regional , pe perioada cuprinsă între data emiterii deciziei nr. 1959/27.11.2017 și până 

la data reîncadrării în funcția deținută anterior; plata de daune-interese în cuantum de 

0,04% pe zi de întârziere, asupra sumelor de bani solicitate; plata cheltuielilor de 

judecată. 

În speţă, contestatorul și-a desfăşurat activitatea în funcția de director, funcție 

și post pe care a fost reintegrat ca director regional prin sentința civilă nr. 759/2013 

pronunțată în dosarul nr. Y/99/2012 al Tribunalului Iași, definitivă prin respingerea 

recursului. 

Instanța retine că decizia contestată a fost emisă în data de 02.08.2018, sentința 

civilă nr. 959 a fost pronunţată la data de 31.05.2018 de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.  

X/99/2017. 

În decizia contestată la punctul 1 se arată că fapta contestatorului constă în 

aceea că la data de 11.06. 2018 a refuzat primirea adresei nr. 2/15765/11.06.2018. 

Potrivit acestei adrese depuse la dosarul cauzei, rezultă că este invitat la 

conducerea DRDP Iași în vederea stabilirii de comun acord a trecerii pe un post de 

execuție ca urmare a revocării din funcția de conducere. 

Așadar, este de reținut că la data de 11.06.2018, când contestatorul a refuzat 

primirea adresei, decizia nr. 1959/27.11.2017 era anulată de instanță prin sentința 

civilă nr. 959/31.05.2018. 

Legiuitorul defineşte abaterea disciplinară în cuprinsul art. 247 alin. 2 

C.muncii ca fiind „faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 

legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 

muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”. 

Reţine instanţa faptul că, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 242 C.muncii, 

regulamentul intern cuprinde – printre altele – drepturile şi obligaţiile angajatorului şi 

salariaţilor, precum şi reguli concrete privind disciplina muncii, abaterile disciplinare 

şi sancţiunile aplicabile. Potrivit art. 36 alin. 2 și 5 din Regulamentul Intern aplicabil, 

se arată că pot constitui abatere disciplinară faptele săvârșite cu vinovăție de către 

salariați în legătură cu sarcinile și obligațiile de serviciu, constând într-o acțiune sau 

inacțiune prin care sunt încălcate prevederile CCM, dispozițiile șefilor sub rezerva 

legalității. 
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Disciplina muncii reprezintă o obligaţie juridică în sensul că însumează şi 

rezumă, în esenţă, totalitatea îndatoririlor de serviciu asumate de persoana respectivă 

prin încheierea contractului individual de muncă. 

Sub aspectul finalităţii ei, disciplina muncii reprezintă o stare de ordine 

existentă în desfăşurarea procesului de muncă, rezultând din respectarea întocmai a 

normelor ce reglementează acest proces şi din îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

încheierea contractului.  

Notează instanţa faptul ,că în cauza de faţă, nu ne aflăm în situaţia întrunirii 

tuturor elementelor constitutive ale abaterii disciplinare. Astfel, răspunderea 

disciplinară intervine in cazurile in care un salariat săvârşeşte cu vinovăţie o abatere 

disciplinară. Pentru a fi angajată răspunderea disciplinară trebuie îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: calitatea de salariat; existența unei fapte ilicite; săvârşirea faptei 

cu vinovăţie; un rezultat dăunător și legătură de cauzalitate între faptă și rezultat. 

În cauză, fapta pe care intimata o consideră abatere este aceea că la data de 

11.06. 2018 a refuzat primirea adresei nr. 2/15765/11.06.2018, prin care este invitat 

contestatorul, la conducerea DRDP Iași în vederea stabilirii de comun acord a trecerii 

pe un post de execuție ca urmare a revocării din funcție prin decizia CNAIR SA nr. 

1959/27.11.2017. 

În condițiile în care decizia de revocare din funcție, nr. 1959/27.11.2017, era 

anulată de instanța de judecată încă din data de 31.05.2018, rezultă că fapta salariatului 

de a refuza primirea adresei nr. 2/15765/11.06.2018, prin care este invitat la 

conducerea DRDP Iași în vederea stabilirii de comun acord a trecerii pe un post de 

execuție nu constituie prin ea însăși o acţiune săvârşită cu vinovăţie, de natură să 

atragă o perturbare a activităţii, ci a fost săvârșită ca urmare a unei stări conflictuale 

generate de angajator. În cauza de faţă, instanţa nu poate reţine o încălcare a 

disciplinei de muncă, de către salariat. 

În raport de argumentația expusă, instanţa nu poate reţine existenţa unei abateri 

săvârşite de salariat la disciplina muncii. Pentru aceste considerente, tribunalul admite 

contestația, anulează decizia de sancționare nr. 3/6525/2.08.2018 și, pe cale de 

consecință, obligă intimata să restituie contestatorului sumele de bani reținute în baza 

deciziei contestate. 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel apelanta-pârâtă CNAIR - SA, prin 

Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi şi apelantul-contestator X, prin S.D.E.R., 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Apelantul Sindicatul, pentru membrul de sindicat X,  apreciază ca fiind greșită 

soluția instanței în ceea ce privește reținerea că menționarea unor prevederi generale 

din RI, CCM duce la respectarea art. 252 al. 2 lit. b din Codul muncii. 

Arată că s-a invocat excepţia nulităţii absolute a deciziei de sancționare, ca 

fiind emisă cu încălcarea condițiilor prevăzute de art. 252 alin. 2 lit. b din Codul 

muncii, motivat de faptul că nu conține în mod obligatoriu prevederile din statutul de 

personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv 

de muncă aplicabil care au fost încălcate de către acesta. 

Decizia contestată face referire la două articole din CCM, un articol din RI şi 

două articole din Legea nr. 53/2003, care nu individualizează în nici un fel vreo 

obligaţie concretă pe care contestatorul ar fi încălcat-o. Se arată că o enumerare doar a 

actelor pe care un salariat trebuie să le respecte (CCM, CIM, RI, ROF) echivalează cu 

o lipsă a menţiunilor prevederilor încălcate de contestator, sancţiunea prevăzută de 

legiuitor în acest sens fiind nulitatea absolută a deciziei de sancţionare. 

Apreciază apelantul că fapta imputată nu se circumscrie unor reguli pe care le-

ar fi încălcat, deci nu poate fi o abatere disciplinară. 
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Aceste aspecte trebuie examinate procedural, cu titlu de excepție a nulității 

deciziei de sancționare, fiind chestiuni esențiale care țin de fundamentul deciziei şi nu 

pe fondul contestației, în examinarea motivelor de netemeinicie. 

Pentru aceste motive, apreciază că instanța a greșit când a reținut faptul că 

decizia cuprinde regulile încălcate, menţiunile generale nefiind de natură a duce la 

respectarea dispozițiilor art. 252 alin. 2 lit. b din Codul muncii.  

De asemenea, al doilea motiv de apel vizează greșita soluție a instanței în ceea 

ce privește reținerea că cercetarea disciplinară a fost efectuată de o comisie legal 

constituită. 

Consideră că cercetarea disciplinară a faptei şi emiterea deciziei au fost făcute 

de persoane care nu au competenţa de a dispune cercetarea şi sancţionarea sa 

disciplinară, acestea fiind persoane aflate în subordinea contestatorului. 

Instanța a reținut un singur aspect, faptul că a fost numită o comisie de 

directorul general regional şi aceasta chestiune este suficientă pentru că atât cercetarea, 

cât şi emiterea deciziei să fie făcute în mod legal. 

Instanța de fond nu a verificat nicio chestiune invocată de reclamant. 

Arată apelantul că el a încheiat contractul individual de muncă cu CNAIR, 

fiind direct subordonat Directorului General al CNAIR. În aceste condiții, orice acte 

emise de directorul general regional nu respectă principiul ierarhiei și subordonării 

ierarhice existent in cadrul relațiilor de muncă. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 460 şi următoarele din Codul de 

procedură civilă, Codul muncii, Legea nr. 62/2011. 

Prin apelul formulat, CNAIR - SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 

Iaşi apreciază că decizia de sancționare disciplinară a fost emisă cu respectarea 

termenului legal prevăzut de art. 252 Codul muncii, respectiv termenul de 6 luni 

calculându-se de la data de 11.06.2018, şi solicită respingerea excepţiei prescripției 

dreptului de a dispune sancţiunea disciplinară, ca fiind neîntemeiată şi nefondată. 

Menţionează faptul că angajatorul a respectat dispoziţiile art. 250 din Codul 

muncii, la aplicarea sancțiunii disciplinare, motivat de faptul că având în vedere 

împrejurările în care a avut loc fapta, gradul de vinovăţie a salariatului (concretizat sub 

forma intenției), consecinţele faptei săvârșite (constând în imposibilitatea de a pune în 

aplicare decizia CNAIR SA. nr. 3/626/25.07.2018), comportarea generală în serviciu a 

salariatului, dar și cele consemnate în raportul comisiei de cercetare disciplinară, 

înregistrat cu nr. 3/626/25.07.2018, fapta salariatului constituie abatere disciplinară, în 

sensul prevederilor art. 247 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 din Codul muncii, ale art. 

128 alin. (2) din Contractul colectiv de muncă al CNAIR - SA şi ale art. 36 alin. (2) și 

(5) din Regulamentul Intern CNADNR - SA 2015. 

În concluzie, având în vedere cele menţionate, solicită respingerea excepţiilor 

invocate, iar pe fondul cauzei respingerea acţiunii formulate de contestatorul X și 

menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei de sancţionare nr. 3/6525/02.08.2016. 

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 53/2003, CCM CNADNR SA şi 

ale Regulamentului intern al CNADNR SA. 

Contestatorul formulează întâmpinare la apelul formulat de C.N.A.I.R.S.A prin 

care arată că în ceea ce privește primul motiv de apel, apreciază că instanța de fond în 

mod corect a admis excepția prescripției dreptului de a dispune aplicarea sancţiunii 

disciplinare pentru fapte anterioare datei de 02.02.2018, constatând că, faptele 

imputate acestei date sunt prescrise. 

Este adevărat faptul că apelanta menționează faptul că nu a aplicat sancţiunea 

decât pentru faptul că nu salariatul nu a primit o adresa din 11.06.2018, însă, arată 

apelantul intimat că şi-a făcut toate apărările raportat la cuprinsul deciziei de 

sancționare și nu la eventuala poziție a apelantei. 
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În ceea ce privește al doilea motiv de apel, respectiv faptul că salariatul a 

refuzat primirea unei adrese, iar soluționarea dosarului de revocare în fond nu-şi 

producea efecte, apreciază corectă soluția instanței raportat la situația din speță, 

considerând că refuzul primirii unor documente nu poate constitui abatere disciplinară. 

Nu există nicio dispoziție care să stipuleze că refuzul primirii unui document 

poate constitui abatere disciplinară. Atâta vreme cât salariatul nu a încălcat nicio astfel 

de normă, o așa-zisă faptă care să constituie abatere disciplinară nu există. 

Dispoziția conducătorului ierarhic nu există. Nota de informare nr. 

92/9550906.12.2017 menționată în cuprinsul deciziei de sancționare cuprinde referiri 

la emiterea deciziei de revocare și faptul că i se oferă un alt post disponibil.  

Apreciază apelantul intimat că avea dreptul de a-şi manifesta consimțământul 

cu privire la o nouă funcție și nu obligație, care să fie sancționată. Totodată, în 

cuprinsul acestei informări se menționează că, dacă nu îşi manifestă acest 

consimțământ, urmează a fi concediat, ca urmare a desființării postului. 

Totodată, arată ca superiorul său ierarhic era directorul general al CNAIR, iar 

el nu a încălcat în niciun fel dispoziția acestuia, respectiv i s-a cerut să îşi manifeste un 

consimțământ în termen de 3 zile, cu mențiunea că lipsa acestuia duce la concedierea 

sa. 

Menționează că el nu şi-a dat acordul pentru ocuparea altei funcții, deci nu şi-a 

manifestat consimțământul, iar această opţiune putea atrage concedierea sa pe motiv 

de reorganizare, însă nu sancționarea sa disciplinară. 

La momentul comunicării adresei nr. 2/15765/11.06.2018 decizia de revocare 

era anulată de instanța de judecată. 

Invocă dispoziţiile art. 274 C.muncii arătând că, la momentul comunicării 

adresei nr. 2/15765/11.06.2018, decizia de revocare fusese anulată de instanța de 

judecată, iar el nu avea de ce să îşi exprime opțiunea cu privire la ocuparea unei alte 

funcții decât cea pe care a fost angajat. 

Din contră, apelanta este cea care ar fi trebuit să pună în executare hotărârea 

judecătorească și să dispună reintegrarea pe funcția deținută anterior. 

Hotărârile judecătorești pronunțate la fond sunt executorii conform art. 274 din 

Codul muncii. 

În ceea ce privește al treilea motiv de apel, relativ la individualizarea sancțiunii 

aplicate, susţine că instanţa nu s-a pronunțat pe o astfel de chestiune, iar aspectele 

invocate de apelant nu vizează, în fapt, vreo motivare a instanței de judecată, ci aduce 

în discuție chestiuni din cererea de chemare în judecată. Astfel, orice „motiv de apel” 

prin care nu se critică soluția dată de instanța de judecată, inclusiv considerentele 

acesteia, nu reprezintă veritabile motive de apel solicitând a fi respinse ca 

inadmisibile. 

Petru toate aceste motive, solicită respingerea apelului și menținerea ca legală 

şi temeinică a sentinței atacate. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 460 și urm. C.proc.civ. 

Intimata CNAIR - SA formulează întâmpinare prin care solicită respingerea 

apelului ca nefondat. 

Cu privire la primul motiv de apel, respectiv invocarea nulităţii deciziei de 

sancţionare nr. 3/6525/02.08.2018, solicită a se avea în vedere că, pe de-o parte, aşa-

zisele motive de nelegalitate menţionate de contestator sunt invocate sub forma unor 

presupuneri, iar, pe de altă parte, acestea nu sunt însoțite de o motivare sustenabilă din 

partea reclamantei. 

Referitor la constatarea nulităţii deciziei nr. 3/6525/02.08.2018, apreciază că 

aceasta îndeplinește toate condiţiile legale în materie fiind emisă cu respectarea 

prevederilor art. 252 alin. 2 lit. b din Codul muncii. Aceasta cuprinde toate elementele 

care au fost avute în vedere la emiterea ei, constând în faptele de care se face vinovat 
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cu menţionarea expresă a obligaţiilor care îi reveneau salariatului și care au fost 

încălcate, obligaţii prevăzute în regulamentul intern și în contractual colectiv de muncă 

încheiat la nivel de unitate, descrierea amănunţită a faptei, împrejurările în care a fost 

săvârşită fapta, consecinţele faptei săvârşite, precum și temeiurile legale în baza cărora 

a fost emisă. 

Menţionează faptul că angajatorul a respectat întru totul dispoziţiile art. 250 

din Codul muncii, la aplicarea sancţiunii disciplinare avându-se în vedere criteriile de 

stabilire a sancţiunii arătate expres în dispoziţiile sus menționate, avându-se în vedere 

împrejurările în care a avut loc fapta, gradul de vinovăţie a salariatului (concretizat sub 

forma intenției), consecințele faptei săvârșite (constând în imposibilitatea de a pune în 

aplicare decizia CNAIR SA nr. 3/626/25.07.2018), comportarea generală în serviciu a 

salariatului, dar şi cele consemnate in raportul comisiei de cercetare disciplinară, 

înregistrat cu nr. 3/626/25.07.2018. 

Apreciază că salariatului constituie abatere disciplinară, în sensul prevederilor 

art. 247 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ale art. 128 alin. (2) din 

Contractul colectiv de muncă al CNAIR - SA şi ale art. 36 alin. (2) si (5) din 

Regulamentul Intern CNADNR - SA 2015. 

Apreciază, de asemenea, că susţinerile contestatorului relativ la nelegalitatea 

comisiei de cercetare disciplinară, sunt total nefondate şi nu au nici o sustenabilitate 

juridică şi motivare, comisia de cercetare disciplinară fiind constituită în mod legal 

conform Deciziei nr. 237/14.06.2018, având în vedere rezoluția conducerii unității de 

pe referatul nr. 2/15765/11.06.2018, în conformitate cu prevederile art. 251 din Legea 

nr. 53/2003, art. 132 din CCM 2017, precum și al art. 44 din Regulamentul Intern al 

CNAIR. 

În concluzie, solicită respingerea apelului.  

În drept, au fost invocate prevederile Legii nr. 53/2003, CCM CNAIR - SA şi 

ale Regulamentului intern . 

În apel nu au fost administrate probe noi. 

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

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată 

următoarele:  

Din punct de vedere procesual, faţă de dispoziţiile art. 477 C.pr.civ, se reţine că 

devoluţiunea în apelul formulat de apelantul contestator a vizat sancţiunea invocată a 

nulităţii deciziei de concediere pe cele două temeiuri, respectiv încălcarea prevederilor 

art. 252 alin. 2 lit. b C.muncii şi nelegalitatea constituirii comisiei de disciplină, iar 

devoluţia în apelul CNAIR a vizat excepţia prescripţiei dreptului de a aplica 

sancţiunea disciplinară, respectiv temeinicia deciziei de sancţionare disciplinară. 

În raport de dispoziţiile art. 248 C.pr.civ, analizând prioritar sancţiunea nulităţii 

deciziei de sancţionare disciplinară contestată, se reţine că principala critică din apelul 

formulat a vizat greșita aplicare a legii de către prima instanţa a dispoziţiilor art. 252 

alin. 2 lit. b C.muncii, arătându-se că textele invocate în cuprinsul deciziei sunt 

generice şi nu individualizează în nici un fel vreo obligaţie concretă pe care 

contestatorul ar fi încălcat-o. 

Or, faţă de tezele defensive susţinute, Curtea reţine că este real că în sens 

substanţial – art. 252 alin. 2 C.muncii – decizia de sancționare disciplinară este un act 

formal, iar conținutul acesteia este impus prin norme imperative, sub sancțiunea 

nulității. Însă legea stabileşte doar mențiunile obligatorii ale deciziei de sancționare 

disciplinară, fără a preciza conținutul acestora, iar sancţiunea nulităţii care conduce la 

ineficacitatea totală a actului juridic trebuie interpretată restrictiv doar în condițiile în 

care decizia  nu cuprinde menţiunile obligatorii impuse de textul legal. În consecinţă, 

decizia de sancţionare disciplinară este legală atâta vreme cât textele sunt indicate cu 

destulă claritate pentru a se cunoaşte prevederile convenţionale apreciate de către 
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angajator ca fiind încălcate de salariat, în cadrul procedurii de sancţionare disciplinară. 

Din punct de vedere jurisdicțional, dispoziţiile art. 252 alin. 2 lit. b C.muncii nu pot fi 

interpretate în sensul unei obligaţii exhaustive  a angajatorului. În acest sens, indicarea 

prevederilor statutare, regulamentare sau convenţionale apreciate de angajator ca fiind 

încălcate se subsumează finalităţii protecţiei salariatului, legea impunând determinare 

precisă a normei pozitive şi exprese încălcate de către angajat, pentru că analiza 

conţinutului abaterii disciplinare va fi limitată procedural strict la textul invocat în 

cuprinsul deciziei. Lipsa expunerii clare şi precise a normativului intern încălcat 

lipsește în mod efectiv salariatul de exerciţiul dreptului la apărare, în condiţiile în care 

o faptă, în materialitatea sa, poate constitui abatere disciplinară, în sens juridic, doar 

dacă prin conduita sa salariatul a încălcat o prevedere, în sens larg, aplicabilă și 

cunoscută de către acesta.   

Pentru aceste raţiuni, eludarea totală a cerinţei  prevăzute de art. 252 alin. 1 lit. 

b C.muncii atrage nulitatea deciziei de sancţionare, lipsind premisa antrenării 

răspunderii disciplinare, însă celelalte neregularități nu sunt de natură a invalida 

formal actul sancţionator, având efecte în verificarea temeiniciei acestuia. În acest 

sens, angajatorul va fi limitat de propriul act decizional emis, care constituie obiect al 

controlului jurisdicţional şi în raport de prevederile căruia se vor verifica condiţiile 

răspunderii disciplinare, ca formă specială de răspundere în cadrul raporturilor de 

muncă. 

Faţă de aceste premise interpretative a normei invocate, trebuie concluzionat că 

decizia de sancţionare disciplinară nr. 3/6525 din 02.08.2018 îndeplinește criteriul 

formal impus de art. 252 alin. 2 lit. b C.muncii, angajatorul reţinând că salariatul a 

încălcat art. 9.2 alin. 2 lit. a din CCM CNAIR - SA, care prevede că salariații  au 

obligația să cunoască si sa respecte prevederile CCM și CIM, prevederile ROF, RI și 

dispozițiile Consiliului de Administrație/ Consiliul Director , precum şi art. 9.2 alin. 2 

lit. b din CCM CNAIR - SA care prevăd că salariații trebuie să îndeplinească 

atribuțiile de serviciu conform fişei de post, să execute lucrările încredințate în condiții 

de calitate corespunzătoare și orice dispoziție legală a conducătorului ierarhic. 

Contrar celor reţinute de prima instanţă, dispoziţiile art. 36 alin. 2 și 5 din 

Regulamentul Intern CNADNR SA 2015 indicate de angajator nu se circumscriu 

dispoziţiilor art. 252 alin. 2 lit. b C.muncii, ci prevederilor art. 252 alin. 2 lit. d 

C.muncii. Legea substanţială face o distincţie netă între prevederile din statutul de 

personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă încălcate (art. 252 alin. 

2 lit. b C. muncii), respectiv temeiurile de drept în baza căruia se aplică sancţiunea 

disciplinară (art. 252 alin. 2 lit. d C.muncii). Din punct de vedere juridic, nu se poate 

reţine că angajatul încălca dispoziţiile ce definesc abaterea disciplinare, ci că acesta 

săvârşeşte abaterea disciplinară astfel cum este definită în reglementările interne ale 

angajatorului, acesta reprezentând temeiul aplicării sancţiunii. 

În consecinţă, în raport de conţinutul concret al deciziei contestate, apare ca 

suficientă modalitatea de indicare a prevederilor încălcate de salariat, motiv pentru 

care instanța de apel apreciază că în mod corect prima instanţa a concluzionat că 

decizia contestată satisface, sub acest aspect, exigenţa dispozițiilor art. 252 alin. 2 lit. b 

Codul muncii.  

În ceea ce privește nulitatea deciziei de sancţionare disciplinară pe temeiul că 

în cauză cercetarea disciplinară a fost efectuată de o comisie nelegal constituită, 

apelantul a invocat că raporturile de muncă au fost direct stabilite cu CNAIR, fiind 

direct subordonat Directorului General al CNAIR, iar orice acte emise de directorul 

general regional, nu respectă principiul ierarhiei și subordonării ierarhice existent în 

cadrul relațiilor de muncă. 

În limitele devoluţiunii, instanţa de apel reţine că potrivit art. 251 alin. 1 C. 

muncii sub sancțiunea nulității absolute nici o măsură disciplinară, cu excepţia 

http://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pId=135251083#p-135251083
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pId=135251083#p-135251083
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avertismentului scris nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări 

disciplinare prealabile. Potrivit alineatului 2 al aceluiaşi text, în vederea desfăşurării 

cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana 

împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, 

ora şi locul întrevederii. 

Ca normă de excepţie, art. 251 C.muncii trebuie interpretat restrictiv. Din 

aceasta perspectivă, dispoziţiile legale prevăd sub sancţiunea nulităţii absolute doar 

neefectuarea cercetării disciplinare. În consecinţă, celelalte neregularități privind 

efectuarea cercetării disciplinare pot conduce la anularea procedurii urmate, doar în 

condițiile dreptului comun prin dovedirea vătămării  suferite şi invocarea acesteia în 

termenul procedural. 

Mai mult, legalitatea oricărui act juridic este supusă condiţiilor de fond şi de 

formă la data realizării acestuia. Or, invocând nelegalitatea constituirii comisiei de 

cercetare disciplinară, analiza acestei teze defensive trebuie raportată la situaţia 

juridică existentă la data desemnării comisiei, respectiv data emiterii deciziei 

237/14.06.2018 a Directorului regional.  

La data de 14.06.2018, în raport de prevederile deciziei nr. 1959/ 27.11.2017 

emise de angajator, contestatorul X fusese revocat din funcţia de Director regional şi 

trecut pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale în cadrul CNAIR SA. Este 

real că salariatul a contestat aceasta deciziei, însă contestaţia formulată nu are efect 

suspensiv de executare în raporturile de muncă. De asemenea, chiar dacă decizia de 

revocare nr. 1959/27.11.2017  a fost anulată de instanța de judecată prin sentința civilă 

nr. 959 pronunţată de Tribunalul Iaşi, la data de 31.05.2018 în dosarul nr. X/99/2017, 

ce a rămas definitivă prin decizia Curții de Apel Iași nr. 837/11.12.2018, pronunţarea 

soluţiei iniţiale la data de 31.05.2018 nu a operat de drept o repunere în situaţia 

anterioară a părţilor raportului de muncă. Este real că art. 274 C.muncii stabileşte că 

hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept, însă caracterul 

executoriu de drept nu echivalează din punct de vedere juridic cu executarea titlului de 

plin drept, ci permite potrivit art. 448 C.pr.civ. executarea provizorie a hotărârii. Or, 

potrivit art. 622 alin. 1 şi 2 C.pr.civ. obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau 

printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie, iar în cazul în care 

debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin 

executare silită. Din nicio probă administrată la dosarul cauzei nu a rezultat că la data 

de 14.06.2018, sentinţa civilă nr. 959/31.05.2018 fusese pusă în executare, sentinţă 

care la acea dată nici nu fusese comunicată părţilor. În consecinţă, la data numirii 

comisiei de disciplină, în organigrama angajatorului contestatorul ocupa un post de 

execuţie în cadrul DRDP Iaşi şi în raport de situaţia factuală premisă, desemnarea 

comisie de disciplină de către conducătorul ierarhic al subunităţii în care salariatul îşi 

îndeplinea sarcinile şi atribuţiile era legală, fiind corespunzătoare modalităţii de 

organizare teritorială a companiei angajatoare şi în considerarea poziţiei execuţionale 

alocate în mod unilateral. 

În consecinţă, pentru aceste considerente, niciunul din motivele de nulitate 

nefiind sustenabil, Curtea de Apel respinge apelul formulat de apelantul contestator X 

prin S.D.E.R. 

În ceea ce priveşte apelul formulat de apelanta pârâta CNAIR - SA raportat la 

excepția prescripției dreptului de a dispune aplicare a sancţiunii disciplinare, excepţie 

invocată de contestatorul X, criticile formulate sunt fondate. 

Prima instanţa şi-a întemeiat soluţia apreciind că „la punctul 1 din decizia 

contestată ca fapte săvârșite de contestator și reținute de intimată, instanța observă că 

se regăsesc și „refuzul a fost manifestat și anterior atât când s-a încercat comunicarea 

adreselor cu nr. 2/9.01.2018 și 2/2630/26.01.2018”. Or, statuarea primei instanţe are la 

baza o analiză trunchiată şi disociată a actului sancţionator contestat. Astfel în 

http://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pId=135251083#p-135251083
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?pId=135251083#p-135251083
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cuprinsul deciziei nr. 3/6525/02.08.2018 s-a prevăzut expres la punctul 1 „fapta 

salariatului constă în aceea că data de 11.06.2018, când un reprezentat din cadrul 

serviciului Resurse Umane al DRDP Iaşi s-a deplasat la SDN Iaşi – locaţie în care dl. 

X susţine că îşi desfăşoară activitatea – pentru a-i înmâna acestuia sub semnătură 

comunicarea nr. 2/15765/11.06.2018 prin care se revine la comunicările nr. 

2/954/09.01.2018 şi 2/2630/26.01.2018 şi prin care este invitat la conducerea DRDP 

Iaşi în vederea stabilirii de comun acord a trecerii pe un post de execuţie, conform 

notei de informare a CNAIR SA nr. 92/95509/06.12.2017 ca urmare a revocării din 

funcţia de Director Regional DRDP Iaşi prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 

al CNAIR SA nr. 33/21.11.2017, fără un motiv obiectiv, a refuzat primirea acestei 

adrese. Refuzul a fost a fost manifestat și anterior atât când s-a încercat comunicarea 

adreselor cu nr. 2/9.01.2018 și 2/2630/26.01.2018, cât şi cu privire la alte informări cu 

privire la aceasta situaţie de fapt, ajungându-se până la comunicarea lor prin executor 

judecătoresc.” 

Or, din modalitatea de descriere a faptei rezultă indubitabil că fapta în 

materialitatea sa imputată salariatului a fost exclusiv cea privind refuzul din 

11.06.2018 de primire a adresei nr. 2/15765/11.06.2018, fără un motiv obiectiv. Este 

real că în paragraful 1 se face trimitere la manifestarea anterioară a altor refuzuri 

privind recepţionarea unor informări/adrese ale angajatorului, dar acestea au exclusiv 

circumstanţial, privind împrejurările săvârşirii faptei. Aceasta concluzie rezultă cu 

necesitate din modul de formulare imperativ fapta constă în aceea că în data de 

11.06.2018 fără un motiv obiectiv a refuzat primirea acestei adrese. Caracterul 

determinat al datei abaterii, utilizarea formei de singular cu privire la obiectul material 

al abaterii (n.n. – aceasta adresă) sunt repere suficiente în aplicarea interpretării 

gramaticale ce permit concluzia logică că prin actul sancţionator s-a imputat o singură 

faptă, în materialitatea sa, respectiv cea din 11.06.2018. 

În consecinţă, toate apărările contestatorului referitor la prescripţia dreptului de 

a aplica sancţiunea disciplinară, referindu-se doar la actele anterioare datei de 

11.06.2018 depăşesc limitele înseşi ale actului sancţionator, sens în care şi soluţia 

primei instanţe este lipsită de temei, iar aplicarea sancţiunii pentru fapta din 

11.06.2018 s-a realizat în termenul prevăzut de art. 252 alin. 1 C.pr.civ, motiv pentru 

care se va respinge excepția prescripției  dreptului de a dispune aplicare a sancţiunii 

disciplinare, excepţie invocată de contestatorul X. 

În ceea ce priveşte soluţia vizând temeinicia deciziei de sancţionare 

disciplinară se reține prioritar că obiectul litigiului este determinat prin prisma actului 

de sesizare al instanței, respectiv contestație împotriva deciziei de sancționare nr. 

deciziei nr. 1959/27.11.2017. În acest sens, nici intimata, nici instanța nu poate reține 

aspecte faptice sau juridice peste conținutul actului decizional intern, al cărui legalitate 

și temeinicie se analizează exclusiv prin raportare la conținutul său intrinsec și la 

normele legale în vigoare la momentul edictării sale. 

Or, în raport de descrierea faptei din decizia de sancţionare disciplinară, astfel 

cum a fost anterior expusă detaliat, se reține că s-a imputat de către intimata 

salariatului X că a refuzat primirea comunicării nr. 2/15765/11.06.2018, fără motiv 

obiectiv, încălcând dispoziţiile art. 9.2 alin 2 lit. a din CCM CNAIR - SA, care 

prevede că salariații au obligația să cunoască și să respecte prevederile CCM și CIM, 

prevederile ROF, RI și dispozițiile Consiliului de Administrație/Consiliul Director, 

precum şi art. 9.2 alin. 2 lit. b din CCM CNAIR - SA care prevăd ca salariații trebuie 

să îndeplinească atribuțiile de serviciu conform fișei de post, să execute lucrările 

încredințate în condiții de calitate corespunzătoare și orice dispoziție legală a 

conducătorului ierarhic. 

În raport de aspectele faptice, se reține pe de o parte, adresa nr. 

2/15765/11.06.2018 reprezintă o invitaţie la conducerea DRDP Iaşi în vederea 
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stabilirii de comun acord a trecerii pe un post de execuţie, conform notei de informare 

a CNAIR SA nr. 92/95509/06.12.2017 ca urmare a revocării din funcţia de director 

regional prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al CNAIR - SA nr. 

1959/27.11.2017 era în sarcina apelantei angajator să identifice obligaţia legală, 

regulamentară, convenţională sau dispoziţia obligatorie încălcata de salariat, în sensul 

art. 247 C.muncii. 

Or, refuzul primirii unei invitaţii nu interferează cu obligaţia generică înscrisă 

în art. 9.2 alin 2 lit. a din CCM CNAIR - SA, ce stabileşte salariații au obligația să 

cunoască și să respecte prevederile CCM și CIM, întrucât în nici una din obligaţiile 

instituite nu se referă la modalitatea de recepţie a actelor interne. În ceea ce priveşte 

art. 9.2 alin. 2 lit. b din CCM CNAIR - SA este indubitabil că primirea adresei nu se 

circumscria îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau executării lucrărilor încredinţate. 

Rezultă că singura teză posibil a-i fi circumscrisă fapta imputată viza „executarea 

dispoziţiei legale a conducătorului ierarhic”, adresa fiind semnată de director regional 

ing. Y. Or, adresa nr. 2/15765/11.06.2018 este intitulată „referitor la revocarea funcţiei 

de conducere” şi impune prezentarea „în vederea stabilirii de comun acord a trecerii pe 

un post de execuţie”. Așadar, dispoziţia invocată de angajator ca fiind obligatorie 

vizează punerea în executare a deciziei de revocare din funcţie, decizie care deja 

fusese anulată prin sentinţa civilă nr. 959/31.05.2018 a Tribunalului Iaşi. Chiar dacă 

aceasta soluţie nu fusese pusă în executare aşa cum s-a arătat, actul fusese deja 

invalidat jurisdicţional, iar angajatorul nu se putea prevala în continuare de forța sa 

juridică. Chiar de s-ar aprecia în sens contrar, susţinut de angajator, că la data de 

11.06.2018, în lipsa comunicării hotărârii, decizia de revocare şi actele subsecvente 

beneficiau în continuare de forţa juridică, totuşi trebuie remarcat că lipseşte orice baza 

legală a impunerii unui „acord privind funcţia de execuţie”, astfel că dispoziţia 

conducătorului ierarhic nu se circumscrie prevederilor art. 247 alin. 2 C.muncii. 

Caracterul unilateral al revocării din funcţie determină ca actele subsecvente de punere 

în executare să împrumute acelaşi caracter, iar acordul părţilor poate interveni doar în 

condiţiile unei depline autonomii şi libertăţi de voinţă a salariatului. Din aceasta 

perspectivă, subordonarea ierarhică a salariaților nu poate echivala cu înfrângerea 

voinţei lor individuale şi nu poate legitima poziţii autocrate ale angajatorului. 

Dificultățile referitoare la managementul intern îşi pot găsi soluţii în aplicarea 

normativului privitor la raporturile de muncă, fără a putea transgresa în sfera 

răspunderii disciplinare lipsa concursului salariatului în aflarea unor soluţii mai facile, 

în condiţiile în care acordul salariatului nu poate fi impus, ci trebuie liber acordat. În 

consecinţă, elementul material al faptei - (refuzul primirii) nu are caracter ilicit, 

întrucât nu încalcă nici o normă legală şi nici regulamentul intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile 

legale ale conducătorilor ierarhici art. 247 C. muncii. 

În consecinţă, pentru aceste considerente, fapta neconstituind abatere 

disciplinară, în mod corect prima instanţa a admis acţiunea şi a anulat decizia de 

sancţionare disciplinară. 

În consecință, pentru considerentele expuse Curtea admite apelul promovat de 

apelanta pârâtă CNAIR - SA, prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi împotriva 

sentinţei civile nr. 632/19.04.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o 

schimbă în parte în sensul că respinge excepția prescripției dreptului de a dispune 

aplicarea sancţiunii disciplinare, excepţie invocată de contestatorul X. 

 

2. Conflict de competenţă funcţională între secțiile instanţei. Acțiune 

introdusă de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate.  

Caracterul derogator al prevederilor art. 58 alin. (1) din OUG nr. 59/2000 
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Cuprins pe materii: Dreptul muncii, competenţa în litigiile introduse de personalul 

silvic  

Indice alfabetic: conflict de competenţă funcţională; natura juridică a actelor 

contestate 

Temei de drept: OUG 59/2000; Legea nr. 188/1999; Decizia în interesul legii nr. 

3/12.05.2014 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secția Litigii de muncă şi asigurări sociale, Sentinţa civila nr. 

8/3.03.2020 

 

Prin încheierea din 7.11.2019, pronunţată în dosar nr. X/99/2019 de Tribunalul 

Iaşi – Secţia a II-a Civilă - contencios administrativ şi fiscal, s-a declinat competența 

de soluționare a cauzei în favoarea Secţiei I Civilă. 

Pentru a pronunţa aceasta soluţie, instanţa a constatat ca fiind relevant pentru 

stabilirea competenței în favoarea Secției Civile, respectiv a unui complet specializat 

in litigii de muncă, faptul ca reclamantul nu este funcționar public, iar actele contestate 

nu au fost emise în cadrul procedurii de cercetare disciplinară pentru a deveni 

incidente prevederile art. 58 din OUG nr. 59/2000. 

Așadar, actele indicate în cererea de chemare în judecată nefiind emise în 

vederea stabilirii răspunderii unui funcționar public și neavând nici caracteristicile 

unui act administrativ, așa cum este reglementat de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

554/2004, nefiind întocmit de parat în executarea unor atribuții de putere publică, ci în 

calitate de angajator, constituie în fapt acte de drept privat, un izvor de drept al muncii 

care nu pot face obiectul analizei instanței de contencios administrativ. 

Potrivit dispozițiilor art. 7 din OUG nr. 85/2006: „constatarea și evaluarea 

pagubelor care angajează răspunderea patrimonială în conformitate cu prevederile art. 

6 alin. (1) se fac de către: a) personalul din cadrul structurilor care asigură 

administrarea/serviciile silvice/pază pentru pădurea sau vegetația forestieră din afara 

pădurilor, după caz, care are competențe în acest sens acordate prin regulamentul de 

organizare și funcționare propriu; b) personalul cu atribuții de control care reprezintă 

autoritatea statului în domeniul controlului regimului silvic”, rezultând că actul de 

control nu naște, modifică sau stinge raporturi juridice de natura celor izvorâte din acte 

administrative. 

Actul de control reprezintă un act premergător emis de autoritățile competente 

pentru constatarea situației de fapt existente în teren, respectiv volumul de lemn care 

lipsește din cantonul pădurarului reclamant, derivă din raportul de muncă, având ca 

finalitate determinarea răspunderii patrimoniale a persoanei vinovate, răspundere care, 

în raport de Decizia nr. 3/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunțată în 

recurs în interesul legii, poate fi analizată în cadrul acțiunilor aflate în competenţa 

materială a instanţelor de conflicte de muncă. 

În consecință, instanța reține că, în speță, competenţa de soluţionare acțiunii nu 

revine Secţiei a II-a Civile și de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi, ci unui 

complet specializat în soluţionarea litigiilor de muncă din cadrul Secţiei I Civile. 

Pentru aceste motive, având în vedere că, potrivit art. 129 alin. 2 C.proc.civ., 

necompetența este de ordine publică în cazul încălcării competenței materiale, atât sub 

aspect funcțional, cât și sub aspect procesual, instanța admite excepţia necompetenţei 

funcţionale a Secţiei a II-a Civile și de contencios administrativ şi fiscal şi declină 

competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei I Civile, conform 

dispozitivului. 
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Prin încheierea din data de 05.02.2020, pronunţată în dosarul nr. X/99/2018*, 

Tribunalul Iaşi, Secţia I Civilă a admis excepţia necompetenţei funcţionale a Secţiei I 

Civile din cadrul Tribunalului Iaşi. 

A declinat  competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei a II-a Civilă 

și de contencios administrativ şi fiscal, din cadrul Tribunalului Iaşi. 

A constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a suspendat judecarea 

cauze, dispunând înaintarea dosarului la Curtea de Apel Iaşi - Secţia Civilă în vederea 

soluţionării conflictului negativ de competenţă. 

Constatând ivit conflict negativ de competenta, în temeiul disp. art. 135 Cod de 

procedura civilă s-a dispus sesizarea Curții de Apel Iași în vederea soluționării 

acestuia. 

În motivare s-a reţinut că „personalului silvic i se aplică dispoziţiile OUG nr. 

59/2000 și ale Legii nr. 188/1999, față de norma de trimitere din art. 58 din OUG nr. 

59/2000.  

Potrivit art. 58 din OUG nr. 59/2000 personalului silvic, deci inclusiv 

pădurarilor, (calitate pe care o îndeplineşte şi reclamantul) i se aplică prevederile Legii 

nr. 188/1999, în măsura în care ordonanţa de urgenţă nu dispune altfel. În motivarea 

Deciziei nr. 3/2014 a ICCJ pronunţată în recurs în interesul legii s-a reţinut că 

personalul silvic care îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui contract individual de 

muncă, având atribuţii de pază a vegetaţiei forestiere şi gradul profesional prevăzut de 

art. 7 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 59/2000 (pădurar debutant şi pădurar, respectiv 

brigadier silvic debutant şi brigadier silvic), nu îndeplineşte o funcţie publică în sensul 

prevederilor Legii nr. 188/1999. Cu toate acestea, în virtutea normei de trimitere de la 

art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000, personalului 

silvic, în integralitatea sa, deci inclusiv pădurarilor, i se aplică prevederile Legii nr. 

188/1999, în măsura în care ordonanţa de urgenţă nu dispune altfel, astfel că aplicabilă 

este legea specială – OUG nr. 59/2000 – care se completează cu legea generală, Legea 

nr. 188/1999. În ce priveşte modalitatea de derulare a raportului de serviciu, 

sancţiunile disciplinare, modificarea raportului de serviciu, suspendarea raportului de 

serviciu, încetarea raportului se aplică legislaţia specială – OUG nr. 59/2000 și Legea 

nr. 188/1999.  

Astfel, având în vedere considerentele din motivarea Deciziei RIL nr. 3/2014 a 

ICCJ, raportat la calitatea reclamantului şi obiectul dedus judecății, instanța consideră 

că soluționarea prezentei cauze este de competenta Tribunalului Iaşi, Secția  a II-a 

Civilă și de contencios administrativ şi fiscal. 

Raportat la motivele expuse şi la dispoziţiile art. 132 alin. 3, art. 133 pct. 2, art. 

134 şi art. 135 alin. 1 C.proc.civ., instanţa admite excepţia necompetenţei funcţionale a 

Secţiei I civile şi declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei a II-a 

Civile și de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Iaşi. În 

consecinţă, instanţa constată ivit conflictul negativ de competenţă, suspendă judecarea 

cauze şi dispune înaintarea dosarului la Curtea de Apel Iaşi - Secţia Civilă în vederea 

soluţionării conflictului negativ de competenţă. 

Pe rolul Curţii de Apel Iaşi cauza a fost înregistrată la data de 24.02.2020. 

Având în vedere legala învestire a instanţei privitoare la conflictul de 

competenţă constatat, Curtea reţine următoarele: 

Față de poziția divergentă a instanţelor referitoare la stabilirea completului 

specializat abilitat legal cu soluționarea cauzei, prioritar trebuie subliniat că prin 

acţiunea dedusă judecăţii se solicită anularea adresei nr. 12195/10.05.2019, a Deciziei 

nr. 62/28.03.2019, a Actului de control de fond nr. 2 cu anexele sale și a Proceselor-

verbale de predare - primire nr. 2543 si 2544 din 4.04.2019. 

Or, în determinarea competenţei materiale a instanţei, premisa judiciară 

obligatorie vizează determinarea naturii juridice a actelor contestate. În acest sens, în 
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condiţiile în care prin acţiune se solicită stabilirea ineficacității juridice a unor acte, 

natura juridică a litigiului este aceea specifică raportului juridic în derularea căruia 

acestea au fost emise.  

În consecinţă, plecând de la această premisă obligatorie, se reţine că din actele 

contestate, la dosar au fost depuse exclusiv adresa nr. 12195/10.05.2019 şi actul de 

control de fond nr. 2 cu anexele sale și procesele-verbale de predare - primire nr. 2543 

si 2544 din 4.04.2019.  

Adresa nr. 12195/10.05.2019 reprezintă răspunsul emis de Regia Naţională a 

Pădurilor – Romsilva – la plângerea formulată de reclamantul X , plângere întemeiată 

pe dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 554/2004.  

Actul de control de fond nr. 2 cu anexele sale şi procesele verbale de predare - 

primire nr. 2543 și 2544 din 4.04.2019 este întocmit în baza Anexei la Legea nr. 

46/2008 – Codul Silvic şi în baza HG nr. 1076/2009. 

Decizia nr. 62/28.03.2019, deşi nu a fost depusă la dosarul cauzei, vizează – 

aşa cum rezultă din decizia 30/29.03.2019 şi din Adresa nr. 12195/10.05.2019 – 

încetarea raporturilor de muncă ale reclamantului pădurar X.  

În consecinţă, actele sunt emise în derularea raportului juridic de muncă 

încheiat între RNP – şi reclamantul X adresa nr. 1219/10.05.2019 fiind emisă în 

temeiul unei plângeri realizate chiar în temeiul legii contenciosului administrativ, fără 

ca prima instanţa sesizată să procedeze la o recalificare a naturii juridice a actului.  

Faţă de cauza juridică a celorlalte acte contestate, trebuie subliniat, faţă de 

caracterul general obligatoriu al Deciziei în interesul legii  nr. 3/12.05.2014, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 445 din 18 iunie 2014,  că în litigiile 

privind personalul silvic, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit caracterul 

excepţional al competenţei secţiei de litigii de muncă, exclusiv în materia răspunderii 

patrimoniale a salariaţilor, competenţă întemeiată pe o normă derogatorie şi 

particulară.  

Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut : „(...) este necontestat faptul 

că art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 şi art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.076/2009 dispun în sensul că «în exercitarea atribuţiilor de serviciu 

privind paza fondului forestier şi controlul respectării regimului silvic personalul silvic 

este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică exerciţiul autorităţii 

publice, fiind competent să constate contravenţii silvice, precum şi fapte care prin 

natura lor pot constitui infracţiuni silvice, încheind în acest sens actele de constatare, 

potrivit prevederilor legale». Însă aceste dispoziţii, ulterioare Legii nr. 188/1999 şi 

Hotărârii Guvernului nr. 1.009/2000, trebuie să fie interpretate în sensul că i se conferă 

personalului silvic cu atribuţii privind paza vegetației forestiere prerogativa 

exerciţiului autorităţii publice numai sub aspectul atribuţiilor expres prevăzute de 

textul respectiv, iar nu cu privire la integralitatea atribuţiilor ce îi revin. 

Concluzia care se desprinde este în sensul că personalul silvic care îşi 

desfăşoară activitatea în temeiul unui contract individual de muncă, având atribuţii de 

pază a vegetaţiei forestiere şi gradul profesional prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 (pădurar debutant şi pădurar, respectiv 

brigadier silvic debutant şi brigadier silvic), nu îndeplineşte o funcţie publică în sensul 

prevederilor Legii nr. 188/1999. 

Cu toate acestea, în virtutea normei de trimitere de la art. 58 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000, conform principiului ubi lex non 

distinguit, nec nos distinguere debemus, personalului silvic, în integralitatea sa, deci 

inclusiv categoriei profesionale în discuţie, i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, 

în măsura în care ordonanţa de urgenţă nu dispune altfel.” 

În consecinţă, în aplicarea regulilor substanţiale şi procesuale referitoare la 

raporturilor de muncă ale personalului silvic, regula este aplicarea prevederilor Legii 

https://www.juridice.ro/326916/Monitorul-Oficial-445-2014.html
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nr. 188/1999, excepţia de la aceasta regulă trebuind să fie expresă şi determinată 

imperativ. 

Aşadar, revenea primei instanţe investite, respectiv, Tribunalul Iaşi – Secţia a 

II-a Civilă - Contencios Administrativ şi Fiscal, să identifice dispoziţia normativă 

expresă în temeiul căreia litigiul nu intra în sfera sa de competenţă. Faptul că actul de 

control poate constitui înscris probator într-o eventuală şi viitoare acţiune în 

răspundere patrimonială împotriva pădurarului este lipsit de orice relevanţă în 

calificarea naturii juridice a prezentului litigiu ce vizează ineficacitatea unui act de 

control, realizat în temeiul unui act normativ special, independent de orice  acţiune în 

răspundere patrimonială. 

Mai mult, în condiţiile în care obiectul cauzei viza şi anularea deciziei nr. 

62/28.03.2019 vizând încetarea raporturilor juridice de muncă în virtutea normei de 

trimitere cuprinse în art. 58 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

59/2000, Legea nr. 188/1999 se aplică personalului silvic, cu titlu de lege generală, 

sub toate aspectele care interesează statutul profesional, deci inclusiv în privința 

aspectelor ce vizează finalizarea raporturilor de muncă. 

În plus, dispoziţiile art. 52 alin. 2 din OUG nr. 59/2000 în forma în vigoare în 

luna martie 2019, stabilesc expres „dreptul persoanei sancţionate de a se adresa 

instanţelor de contencios administrativ este garantat”, dispoziţie ce nu operează vreo 

distincţie referitoare la calitatea persoanei sancţionate disciplinară, distincţie ce nu 

poate fi realizată nici pe cale interpretativă. 

În consecinţă, doar în condiţiile identificării unei norme derogatorii exprese 

raporturile juridice stabilite de personalul silvic şi actele emise în derularea acestora 

vor beneficia în temeiul acesteia de un alt regim juridic decât cel instituit prin Legea 

nr. 188/1999, ipoteza inaplicabilă în speţă. 

De altfel, vocația Codului muncii, de a fi aplicat cu titlu de normă generală în 

privința raporturilor juridice analizate, este limitată chiar de dispozițiile art. 1 alin. (2) 

din cuprinsul său, normă în virtutea căreia prevederile codului sunt aplicabile și 

raporturilor juridice de muncă ce se pot naște în baza unor reglementări speciale, doar 

în măsura în care legile speciale aplicabile nu conțin norme derogatorii. 

Prin consecință, constatând că raționamentul logico-juridic al judecătorului 

tribunalului, Secția I civilă este în litera și spiritul deciziei ÎCCJ, în temeiul 

dispozițiilor art. 135 și 136 C.proc.civ., Curtea de apel constată că Secţia a II-a Civilă 

și de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Iași este competentă să 

judece acţiunea. 

 

3. Drepturi salariale. Indemnizaţie de hrană. Acordarea  indemizaţiei de 

hrană pentru luna decembrie 2018 şi în anul 2019. Aplicarea legii unice de 

salarizare şi a legilor temporale în domeniul salarizării 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii. Litigii de muncă. Drepturi băneşti 

Indice alfabetic: Drepturi băneşti; Dreptul muncii; Litigii de muncă; Indemnizația de 

hrană 

Temei de drept: Legea nr. 153/2017 - art. 18; OUG nr. 91/2017; OUG nr. 90/2017; 

OUG nr. 114/2018 

 

Reglementarea în legea unică de salarizare, în cadrul secţiunii „Alte drepturi 

salariale” a indemnizaţiei de hrană, cu formularea „începând cu luna ianuarie 2018 

ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană” nu 

echivalează cu imposibilitatea suspendării acordării acestui drept. 
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Faptul că legiuitorul a înţeles să modifice dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 

153/2017 prin mai multe acte normative succesive  şi că OUG nr. 91/2017 este 

ulterioară OUG nr. 90/2017 nu semnifică intenţia legiuitorului de acordare a 

indemnizaţiei de hrană în luna decembrie 2018. OUG nr. 91/2017 aduce modificări 

legii unice de salarizare, legea generală, făcând corp comun cu aceasta, potrivit 

dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 24/2000. OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene este o normă temporară, prin care legiuitorul a înţeles să suspende pentru 

anul 2018 aplicarea dispoziţiilor art. 18 alin. 1 din Legea nr. 153/2017. 

Cele două acte normative coexistă, iar adoptarea OUG nr. 91/2017 ulterior 

OUG nr. 90/2017 nu produce efectul de abrogare implicită, ci are ca efect 

modificarea unei norme suspendate de la aplicare.  

Nici argumentul privind imposibilitatea acordării indemnizaţiei de hrană 

începând cu ianuarie 2019 în lipsa acordării acesteia în decembrie 2018 nu poate fi 

primit. OUG 114/2018 cuprinde, ca şi OUG 90/2017 norme cu aplicabilitatea limitată 

în timp, art. 36 din OUG 114/2018 are ca efect înlăturarea suspendării aplicabilităţii 

dispoziţiilor art. 18 alin. 1 din legea de salarizare, suspendare instituită prin art. 9 din 

OUG 90/2017. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

60/11.02.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 878/12.06.2019 Tribunalul I. a admis excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive, invocată de pârâtul M. J. şi, pe cale de consecinţă, a respins 

acţiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâtul M. J., ca fiind 

formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.  

A admis în parte acţiunea formulată de reclamanta X, în contradictoriu cu 

pârâta D.N.P. din cadrul M.J. A obligat pârâta D.N.P. să plătească reclamantei, 

începând cu luna ianuarie 2019 indemnizaţia de hrană în cuantum de 1/12 din 2 salarii 

de bază minime brute pe ţară, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei şi majorate cu 

dobânda legală începând cu data scadenţei lunare a fiecărei sume şi până la data plăţii 

efective. A respins cererile reclamantei privind obligarea pârâtei la plata indemnizaţiei 

de hrană pentru luna decembrie 2018 şi a cheltuielilor de judecată.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut următoarele: 

Reclamanta este consilier de probaţiune în cadrul S.P.I. Prin acţiunea introductivă de 

instanţă, aceasta a solicitat obligarea pârâţilor M.J. şi D.N.P. să îi acorde indemnizaţia 

de hrană pentru luna decembrie 2018, precum şi pentru lunile următoare începând cu 

ianuarie 2019, sume actualizate, la data plăţii cu indicele de inflaţie. A mai solicitat 

reclamanta şi obligarea pârâţilor la plata dobânzilor legale aferente acestor sume 

calculate de la data scadenţei fiecărei indemnizaţii şi până la data plăţii efective, 

precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Pronunţându-se, prioritar, asupra excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a 

M.J., invocată de acest pârât prin întâmpinare a reţinut că obligaţia de plată a acestei 

indemnizaţii revine exclusiv pârâtului D.N.P. şi nu M.J. În acest sens, tribunalul a avut 

în vedere dispoziţiile art. 18 alin. 3 din Legea nr. 252/2013, precum şi dispoziţiile art. 

4,5 şi 6 din HG nr. 652/2009. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţiei şi 

Justiţie (Decizia nr. 13/2016) care a reţinut că „o caracteristică a raportului de muncă 

este aceea că poate exista numai între două persoane, spre deosebire de raportul juridic 

obligaţional civil”. Cu alte cuvinte, în litigiile de muncă ce au ca obiect plata 

drepturilor salariale, ordonatorii principali de credite nu au calitate procesual pasivă, 
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raportul obligaţional dedus judecăţii, care are ca obiect plata indemnizaţiei de hrană 

are ca părţi pe reclamanta şi pe pârâta D.N.P. De altfel, această structură ce se află, 

conform art. 35 din HG nr. 652/2009, sub coordonarea M.J., are personalitate juridică, 

raporturile de muncă ale reclamantei fiind stabilite cu angajatorul. 

Având în vedere cele expuse anterior, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii 

procesual pasive a M.J. şi a respins acţiunea formulată de reclamantă împotriva acestui 

pârât. 

Pe fondul cauzei, cu privire la solicitarea reclamantei, de acordare a 

indemnizaţiei de hrană pentru luna decembrie 2018, instanţa a constatat următoarele:  

Îndemnizaţia de hrană a fost reglementată de art. 18 alin. (1) din Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, în forma de bază a 

legii, anterior survenirii unor modificări acest articol prevedea că „Începând cu 1 

decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană 

reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în 

plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 

Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de 

Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului 

poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Prin art. 9 alin. (1) din OUG. nr. 90/2017 introduce o derogare de la 

prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, în sensul prorogării 

termenului de acordare a indemnizaţiei de hrană: - „(1) în anul 2018, instituţiile şi 

autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 

2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate 

integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă 

personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii şi nici indemnizaţia de hrană şi 

indemnizaţia de vacanţă prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.” 

De asemenea, prin pct. 5 din OUG nr. 91/2017 se aduce o modificare la art. 18 

alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 referitoare la modul de calcul al indemnizaţiei 

de hrană - „începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, 

lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime 

brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii 

Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 

precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de 

hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în 

timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” 

Art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 în perioada 2019-2020, personalul din 

cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 

30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. 

(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate 

integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de 

vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu 
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modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere textele de lege anterior expuse, instanţa a reţinut că prin 

dispozițiile OUG nr. 114/2018, ultimul act adoptat în ordine cronologică, a fost 

menţinută prorogarea aplicării disp. art. 18 alin. 1 din Legea nr. 153/2017, motive 

pentru care acest capăt de cerere a fost respins ca nefondat. 

Cu privire la capătul de cerere privind acordarea indemnizaţiei de hrană, 

începând cu luna ianuarie 2019, instanţa a reţinut că: 

Din analiza comparativă a textelor legale anterior invocate, rezultă faptul că 

legiuitorul a stabilit, cu titlu obligatoriu, acordarea indemnizaţiei de hrană începând cu 

luna ianuarie 2019, reclamanta fiind printre beneficiarii acestui drept. 

Totodată, prin Legea nr. 153/2017, art. 18 se prevede: „În perioada 2019 - 

2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite 

la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv 

activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, 

beneficiază de indemnizaţia de hrană prevăzută la prezentul articol.” 

În aceste condiţii, instanţa nu poate primi apărarea pârâtului D.N.P. conform 

căreia nu poate acorda această indemnizaţie de hrană, întrucât s-ar depăşi plafonul de 

30% impus prin dispozițiile art. 25 din Legea nr. 153/2017. 

Instanţa arată că spre deosebire de celelalte sporuri care sunt prevăzute de lege, 

în cotă procentuală, cuantumul indemnizaţiei de hrană este stabilit în cuantum fix, 

expres prevăzut de lege şi nu poate varia, spre deosebire la celelalte sporuri care pot fi 

acordate într-o marjă procentuală. Prin urmare, angajatorul are obligaţia ca în 

momentul calculării anvelopei salariale anuale să ia în calcul cuantumul indemnizaţiei 

de încadrare, indemnizaţia de hrană şi apoi sporurile care pot fi acordate în procent 

variabil de până la X %, conform legii. 

Instanţa reţine că acordarea indemnizaţiei de hrană este obligatorie şi nu este 

lăsată la latitudinea angajatorului opţiunea acordării sau nu a acestei componente 

salariale. 

Din această perspectivă, instanţa nu poate accepta apărarea pârâtului conform 

căreia nu a fost acordată indemnizaţia de hrană, întrucât se depăşea procentul de 30%, 

impus de art. 25 din Legea nr. 153/2017, cu atât mai mult cu cât din probele 

administrate în dosar şi anume adresa nr. 4/42462/17.05.2019 emisă de M.J. rezultă că 

ponderea sporurilor în cadrul D.N.P. este de 23,87%. 

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că obligaţia acordării indemnizaţiei de 

hrană este una stabilită expres de legiuitor, nu este lăsată la aprecierea şi interpretarea 

angajatorului, astfel încât îi revine acestuia sarcina de a concepe bugetul instituţiei în 

aşa mod încât să respecte drepturile angajaţilor stabilite prin lege. 

Pentru aceste considerente instanţa a admis acest capăt de cerere şi a obligat 

pârâta D.N.P. la plata către reclamantă, începând cu luna ianuarie 2019 a indemnizaţiei 

de hrană în cuantum de 1/12 din 2 salarii minime brute pe ţară. 

De asemenea, instanţa a admis şi solicitarea reclamantei ca sumele ce i se 

cuvin cu titlu de indemnizaţiei de hrană să fie actualizate cu rata inflaţiei şi majorate 

cu dobânda legală, începând cu data scadenţei lunare a fiecărei sume şi data plăţii 

efective. 

Actualizarea creanţei cu indicele de inflaţie reprezintă un calcul matematic, 

aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piaţă, prin intermediul căruia se 

măsoară gradul de depreciere a valorii banilor aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la 

puterea lor de cumpărare. Scopul actualizării fiind acela de a menţine valoarea reală a 
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obligaţiei monetare la data efectuării plăţii, aceasta se acordă cu titlu compensatoriu 

(damnum emergens).  

În schimb, dobânda legală penalizatoare, reprezentând câştigul pe care 

creditorul l-ar fi obţinut din investirea banilor, dacă aceştia ar fi fost plătiţi la scadenţă, 

se acordă cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin întârziere şi acoperă beneficiul 

nerealizat (lucrum cessans).  

Acordarea dobânzii legale alături de actualizarea cu indicele de inflaţie nu 

conduce la o dublă reparare a prejudiciului, ci asigură o reparare integrală a acestuia, 

în acord cu dispoziţiile art. 1084 din Codul civil din anului 1864, respectiv art. 1531 

din Codul civil din anul 2009. 

În privinţa solicitării de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, 

instanţa a constatat că la dosarul cauzei nu s-a depus nici un înscris care să ateste 

efectuarea acestor cheltuieli de către reclamantă, astfel încât instanţa a respins acest 

capăt de cerere ca nedovedit. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel principal pârâta D.N.P. şi apel 

incident reclamanta X. 

Prin apelul principal, pârâta D.N.P. apreciază că sentinţa primei instanțe a fost 

dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material (art. 488 alin. 1 

pct. 8 C.proc.civ.). 

În mod greşit instanţa de fond a apreciat că sunt întrunite condiţiile angajării 

răspunderii civile şi a obligat pârâta D.N.P. la plata indemnizaţiei de hrană începând 

cu luna ianuarie 2019, precum şi la actualizarea sumelor cuvenite cu rata inflaţiei 

majorate cu dobânda legală, începând cu data scadenţei lunare a fiecărei sume şi până 

la data plăţii efective. 

În acest sens, solicită a se constata că hotărârea a fost dată cu aplicarea greşită 

a normelor de drept material. 

În anul 2019, bugetul de stat a fost aprobat cu întârziere, respectiv în cursul 

lunii martie 2019, prin Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, în vigoare 

din data de 18 martie 2019, iar filele de buget au fost distribuite ordonatorilor de 

credite ulterior intrării în vigoare a legii. În aceste condiţii, potrivit prevederilor Legii 

nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

instituţiile publice au fost obligate să îşi limiteze cheltuielile în limita a 1/12 din 

bugetul anului precedent potrivit art. 37 din Legea nr. 500/2002 care prevede 

următoarele: „(1) Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puţin 3 zile înainte de 

expirarea exerciţiului bugetar, Guvernul îndeplineşte sarcinile prevăzute în bugetul 

anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi de regulă 1/12 din 

prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic 

justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele 

propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din 

anul precedent. (2) Instituţiile publice şi acţiunile noi, aprobate în anul curent, dar care 

încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea 

legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.” 

Având în vedere, pe de o parte, limitările bugetare impuse de Legea nr. 

500/2002, iar pe de altă parte consideraţiile referitoare la structura de personal a DNP, 

aşa cum au fost acestea expuse în întâmpinare, DNP în calitate de ordonator de credite 

a fost în imposibilitate obiectivă de a calcula şi acorda indemnizaţia de hrană începând 

cu luna ianuarie 2019, această imposibilitate putând fi asimilată cazului fortuit. 

Ulterior aprobării legii bugetului de stat pentru anul 2019 şi analizei sumelor 

disponibile în titlul dedicat cheltuielilor de personal, analiză realizată prin nota de 

oportunitate nr. 39282/03.05.2019, s-a concluzionat că fondurile existente permit 

acordarea indemnizaţiei de hrană începând cu data de 01.01.2019, motiv pentru care 
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DNP a realizat demersurile necesare emiterii unui ordin de ministru în acest scop, 

demers materializat prin OMJ nr. 2376/C/07.06.2019. 

Ulterior emiterii ordinului mai sus-menţionat, a fost realizată plata 

indemnizaţiei de hrană pentru personalul de probaţiune începând cu luna ianuarie 2019 

(a se vedea ordinul de ministru şi fluturaşii de plată ataşaţi cererii de apel). 

Prin raportare la constrângerile bugetare mai sus-menţionate, rezultă că DNP la 

momentul lunii ianuarie 2019, nu putea, aşa cum greşit a reţinut instanţa, să ia în 

calcul cuantumul indemnizaţiei de încadrare, indemnizaţia de hrană şi apoi sporurile 

care pot fi acordate în procent variabil până la X%, conform legii, din simplul motiv 

că la acea dată nu era stabilită anvelopa salarială anuală, aceasta fiind stabilită prin 

Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 şi prin filele de buget distribuite de 

ordonatorii principali de credite. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciază că în mod greşit instanţa 

de fond a constatat că sunt îndeplinite condiţiile de angajare a răspunderii civile 

delictuale a DNP, respectiv existenţa unei fapte ilicite, vinovăţia, existenţa unui 

prejudiciu, legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, hotărârea instanţei fiind 

dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 1357 alin. (1) Cod civil, întrucât nu sunt întrunite 

condiţiile angajării răspunderii civile ca urmare a faptului că aprobarea cu întârziere a 

legii bugetului de stat poate fi asimilată cazului fortuit. 

Pe cale de consecinţă, apreciază că nu sunt nici întrunite condiţiile prevăzute 

de art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza I din Codul civil din 2009, şi nici condiţiile art. 

1.535 alin. (1) din Codul civil din 2009. 

Reiterează susţinerile anterioare, în sensul că DNP, în calitate de ordonator 

terţiar de credite, a fost în imposibilitate obiectivă de a analiza respectarea limitării 

impuse de art. 18 alin. (2) raportat la art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv de a calcula şi acorda indemnizaţia de hrană anterior 

aprobării bugetului de stat pe anul 2019, astfel că nu există o culpă din partea DNP în 

executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată. 

Pentru motivele mai sus invocate, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. (2) din 

Codul de procedură civilă, solicită admiterea apelului împotriva sentinţei civile nr. 

927/18.06.2019 pronunţată de tribunal, schimbarea în parte a hotărârii apelate şi pe 

fond, respingerea capătului de cerere referitor la plata indemnizaţiei de hrană ca fiind 

rămas fără obiect, precum şi respingerea capătului de cerere referitor la actualizarea 

sumelor datorate cu indicele de inflaţie şi plata dobânzilor legale aferente sumelor 

datorate, ca neîntemeiat. 

Prin apelul incident, intimata apelantă X, cu privire la dispoziţiile care s-au 

succedat cu privire la indemnizaţia de hrană, arată că, iniţial, prin Legea nr. 153/2017, 

s-a dispus acordarea, începând cu 1 decembrie 2018, a indemnizaţiei de hrană la 

nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. Prin art. 9 

alin. 1 din OUG nr. 90/2017 se prevede că, în anul 2018, angajatorii nu acordă 

personalului această indemnizaţie, la nivelul anual, a două salarii de bază minime 

brute pe tară garantate în plată. 

Ulterior, a fost adoptată OUG nr. 91/2017, care face din nou referire la art. 18 

din Legea nr. 153/2017 şi dispune acordarea indemnizaţiei începând cu luna 

decembrie 2018, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe 

tară (dacă nu se dorea acordarea din decembrie, s-ar fi menţionat că se va acorda 

începând cu o altă dată, de exemplu 01.01.2019). 

Apoi, OUG nr. 114/28.12.2018 prevede că indemnizaţia de hrană se acordă 

pentru anii 2019-2020, la nivelul a 12 părţi din două salarii de bază minime. De 

precizat aici este faptul că Ordonanţa nr.  114/2018 a fost adoptată la sfârşitul lunii 
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decembrie 2018 şi nu la începutul lunii decembrie, astfel că nu a putut abroga, 

retroactiv, pentru decembrie 2018, dispoziţiile OUG nr. 91/2017. 

Dacă legiuitorul nu ar fi intenţionat acordarea indemnizaţiei de hrană în 

decembrie 2018, atunci ar însemna că acordarea indemnizaţiei de hrană pentru 

perioada 2019-2020 ar fi ilegală pentru toţi bugetarii, întrucât art. 34 alin. (2) din OUG 

nr. 114/2018 prevede că, începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, 

indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de 

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

beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţin cel mult la nivelul 

cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă 

aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Astfel, dacă angajatorul 

nu acordă indemnizaţie de hrană în decembrie 2018, legea îl opreşte să acorde în 

ianuarie 2019 şi pe mai departe (ori îi permite, doar dacă angajatorul ar reduce un 

echivalent al acestei indemnizaţii din cuantumul sporurilor, ceea ce însă, în fapt, 

niciun angajator nu a făcut). 

Concluzionând, se constată că indemnizaţia de hrană a fost reglementată de art. 

18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/20173, care prevede că „începând cu 1 decembrie 

2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la nivelul 

anual a doua salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. 

Este adevărat că, prin art. 9 alin. (1) din OUG nr. 90/2017 se instituie o 

prorogare a termenului de acordare a indemnizaţiei de hrană: „în anul 2018, instituţiile 

şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii 

şt nici indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă prevăzute de Legea-cadru nr. 

153/2017.” 

Prin pct. 5 din OUG nr. 91/2017 se aduce însă o modificare la art. 18 alin. (1) 

din Legea-cadru nr. 153/2017, prevăzându-se că, începând cu 1 decembrie 2018, 

ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 

12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. 

Astfel, nu poate fi primită interpretarea în sensul că, în continuare, 

indemnizaţiile aferente lunii decembrie 2018 rămân suspendate, cât timp OUG nr. 

91/2017 aduce o modificare art. 18 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 menţionând expres 

că începând cu luna decembrie 2018 se face plata indemnizaţiilor şi actul normativ 

fiind ulterior OUG nr. 90/2017 

Referitor la obligarea pârâţilor la actualizarea sumelor cuvenite cu rata 

inflaţiei/indicele de inflaţie la data plăţii (dat fiind că plata nu s-a realizat la data 

scadentă), arăt că, această actualizare reprezintă valoarea reală a acestor drepturi la 

data efectuării plăţii, iar plata dobânzilor legale aferente calculate de la data scadenței 

fiecărei indemnizaţii până la data plății efective reprezintă o sancţiune sub forma 

daunelor moratorii pentru neexecutarea obligaţiei de plată la data scadentă.  

Apreciază că se impune acoperirea prejudiciului cauzat de fluctuaţiile monetare 

şi sancţionarea pentru lipsa de folosinţă a acelor sume, pentru executarea cu întârziere 

a obligaţiilor de plată ce le incumbă, întrucât pârâţii sunt în culpă pentru neplata la 

data scadenţei. Astfel, se impune atât actualizarea cu indicele de inflaţie a sumei 

datorate, operaţiune care presupune păstrarea valorii reale a obligaţiei, cât şi plata 

dobânzii, care reprezintă lipsa de folosinţă a sumelor cuvenite. Despăgubirile trebuie 

să cuprindă atât pierderea efectivă „damnum emergens”, cât şi beneficiul nerealizat 

„lucrum cessans”. în sensul celor arătate sunt şi dispoziţiile Deciziei nr. 2/17.02.2014 

a ICCJ, prin care s-a reţinut că actualizarea unei sume datorate cu indicele de inflaţie 

acoperă prejudiciul cauzat creditorului, datorat devalorizării monedei naţionale, iar 

plata dobânzii legale acoperă beneficiul de care a fost lipsit creditorul, dând expresie 

principiului reparării integrale a prejudiciului suferit de creditor, principiu consacrat de 

art. 1531 alin. 1), alin. 2) teza întâi şi art. 1535 alin. 1) din noul C.civ. 
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Prin întâmpinarea formulată la apelul principal declarat de pârâta DNP, 

intimata X susţine că DNP invocă în apărarea sa cazul fortuit, imprevizibil şi de 

neînlăturat, cum că în anul 2019 bugetul de stat a fost aprobat doar în martie 2019 şi că 

astfel DNP a fost în imposibilitate de a analiza posibilitatea acordării indemnizaţiei de 

hrană. 

Referitor la aceste susţineri, pe de-o parte consideră că angajatorul avea 

obligaţia imperativă de a acorda indemnizaţia de hrană, indiferent de data aprobării 

bugetului de stat pe 2019, întrucât drepturile salariale se plătesc regulat, lună de lună, 

indiferent de momentul aprobării bugetului într-un an (în acest mod procedând toate 

instituţiile, din toate ministerele, inclusiv din cadrul MJ, cu excepţia DNP, care a fost 

singurul ordonator de credite care s-a aflat în această imposibilitate obiectivă). 

Pe de altă parte, aprobarea bugetului de stat cu întârziere (în martie 2019 

pentru anul 2019), nu poate fi asimilat cazului fortuit, imprevizibil şi de neînlăturat, 

întrucât este de notorietate faptul că în mod similar s-a întâmplat şi în anii precedenţi 

(aşadar nu poate fi vorba de imprevizibilitate). În plus, aprobarea cu întârziere a 

bugetului (care reprezintă o formalitate în privinţa cuprinderii drepturilor salariale ale 

angajaţilor şi nu ţine de fond, de stabilirea cuantumului salariului), nu a afectat în mod 

obiectiv efectuarea unor calcule cu privire la drepturile salariale cuvenite angajaţilor. 

Arată că întinderea drepturilor salariale nu este dată de legea bugetului, ci de legea de 

salarizare şi alte norme cu astfel de dispoziţii. Astfel, apărarea DNP cu privire la faptul 

că este exonerată de la plata dobânzilor legale pentru că nu a fost în măsură să 

realizeze calcule obiective este neîntemeiată, întrucât această imposibilitate, de a face 

calcule, nu poate fi pusă pe seama unor factori din exterior (politicul care nu a aprobat 

legea bugetului), ci doar pe factori interni, ce ţin de resursa umană din cadrul DNP. 

Intimata pârâta DNP nu a formulat întâmpinare la apelul incident formulat de 

reclamanta X. 

Verificând, în raport de motivele de apel şi apărările invocate, stabilirea 

situaţiei de fapt şi aplicarea dispoziţiilor legale de către prima instanţă prin hotărârea 

apelată, Curtea constată următoarele:  

Reclamanta X este consilier de probaţiune în cadrul SPI. Prin cererea de 

chemare în judecată formulată aceasta a solicitat obligarea angajatorului la acordarea 

indemnizaţiei de hrană prevăzută de disp. art. 18 din Legea nr. 153/2017 pentru luna 

decembrie 2018 şi începând cu luna ianuarie 2019, obligarea pârâţilor la actualizarea 

sumelor cuvenite cu rata inflaţiei până la data plăţii şi obligarea pârâţilor la plata 

dobânzii legale aferente sumelor acestor sume calculate de la data scadenţei fiecărei 

indemnizaţii până la data plăţii efective, precum şi acordarea cheltuielilor de judecată. 

Instanţa de fond a admis în parte acţiunea formulată şi a obligat pârâta DNP la 

plata indemnizaţiei de hrană începând cu data de 1 ianuarie 2019, sume ce vor fi 

actualizate cu rata inflaţiei şi la plata dobânzii legale începând cu data scadenţei lunare 

a fiecărei sume şi până la plata efectivă. 

Reţine instanţa de apel că instanţa de fond a făcut o justă aplicare a  normelor 

ce reglementează acordarea indemnizaţiei de hrană personalului plătit din fonduri 

publice la situaţia de fapt corect stabilită. 

Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 153/2017 în forma iniţială „Începând 

cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de 

hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate 

în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 

Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de 

Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului 

poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale 
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personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Dispoziţiile art. 18 mai sus citate nu au suferit modificări în ceea ce priveşte 

indemnizaţia de hrană ce se cuvine personalului din cadrul MJ, DNP. 

Astfel, dreptul reglementat prin legea de salarizare se impune a fi acordat de 

către angajator, dispoziţiile art. 18 fiind imperative în sensul obligaţiei de acordare a 

indemnizaţiei de hrană. Dispoziţia prevăzută la alin. 2 „Indemnizaţiile de hrană 

prevăzute la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, 

cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1)” nu poate fi interpretată în sensul indicat 

de apelanta DNP, în sensul imposibilităţi acordării indemnizaţiei de hrană, deoarece 

nu se poate stabili dacă se respectă dispoziţiile art. 25 în cazul acordării acestor 

drepturi salariale la nivelul instituţiei. 

Reţine instanţa de apel ca fiind judicioasă concluzia instanţei de fond în sensul 

că angajatorului îi revine obligaţia de a stabili, cu respectarea disp. art. 25 din lege, 

cuantumul drepturilor de natură salarială ce se cuvin angajaţilor, fără ca prin aceasta să 

poată refuza acordarea unui drept prevăzut în mod expres de lege, aşa cum este cazul 

indemnizaţiei de hrană. 

Obligaţia de încadrare în limita de 30% din suma salariilor de bază, a soldelor 

de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, 

gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de 

încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz, a sumei sporurilor, compensaţiilor, 

adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi 

vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate 

justifica înlăturarea obligaţiei de acordarea a normei de hrană ci ţine de modul de 

formare şi administrare a bugetului pentru salarii. 

Mai reţine instanţa de apel faptul că procentul de 30% nu se raportează în nici 

un caz la salariul fiecărui angajat, ci la suma salariilor cuvenite la nivelul 

ordonatorului de credite iar raportarea nu se poate face la o lună, ci la bugetul de 

salarii pentru un an, iar drepturile băneşti reprezentând indemnizaţia de hrană se cuvin 

proporţional cu perioada lucrată, apărările formulate de pârâta apelantă privind 

imposibilitatea acordării drepturilor motivat de depăşirea bugetului nu pot fi primite. 

Reţine instanţa de apel că instituţiei pârâte DNP îi revine obligaţia de a plăti 

angajaţilor săi indemnizaţia de hrană prevăzută de disp. art. 18 din Legea nr. 153/2017 

începând cu luna ianuarie 2019, soluţia instanţei de fond fiind legală şi temeinică. 

Lipsa de obiect a acţiunii reclamantei, invocată în apel nu poate fi primită. 

Ordinul M.J. nr 2375/C/07.06.2019 ataşat cererii de apel recunoaște dreptul 

personalului la plata indemnizaţiei de hrană începând cu luna ianuarie 2019, iar în 

privinţa plăţii stabileşte că drepturile corespunzătoare lunii mai se vor plăti în luna 

iunie 2019, iar pentru perioada ianuarie aprilie 2019 plata se va realiza până la 30 

iunie.  

În condiţiile în care statele de plată ataşate cererii de apel sunt datate 14 iunie 

2019 recunoaşterea pretenţiilor reclamantei începând cu luna ianuarie 2019 este 

ulterioară momentului la care s-a pronunţat hotărârea executorie a instanţei de fond. 

Prin urmare, plata efectuată după soluţionarea litigiului de către prima instanţă poate fi 

valorificată ca o chestiune de executare a hotărârii judecătoreşti, neconstituind motiv 

de schimbare a soluţiei pronunţate. 

În ceea ce priveşte cererea accesorie de plată a despăgubirilor, instanţa reţine 

că, prin omisiunea angajatorului de a plăti drepturile băneşti reglementate de legea de 

salarizare i s-au creat prejudicii reclamantei, în înţelesul art. 1.531 din Codul civil din 

2009, condiţiile angajării răspunderii pârâtei fiind îndeplinite. Instanţa reţine că, în 

baza Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2/2014 din 17 februarie 2014, în 

complet recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 411 din 3 
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iunie 2014, obligatorie pentru instanţe, conform art. 517 alin. 4 din Codul de 

procedură civilă, s-a reţinut că actualizarea unei sume datorate cu indicele de inflaţie 

acoperă prejudiciul cauzat creditorului, datorat devalorizării monedei naţionale 

(damnum emergens), iar plata dobânzii legale acoperă beneficiul de care a fost lipsit 

creditorul (lucrum cessans), dând expresie astfel principiului reparării integrale a 

prejudiciului suferit de creditor, principiu consacrat de art. 1.531 alin. (1), alin. (2) teza 

întâi şi art. 1.535 alin. (1) din Codul civil din 2009. 

Nu pot fi primite susţinerile apelantei în sensul inexistenţei obligaţiei de 

răspundere motivat de faptul că datorită aprobării bugetului de stat pe anul 2019 cu 

întârziere şi a restricţiilor bugetare impuse de Legea nr. 500/2002 a fost în 

imposibilitate obiectivă de a calcula şi acorda indemnizaţia de hrană începând cu luna 

ianuarie 2019. 

Reţine instanţa de apel că, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la 

scadenţă, creditul are dreptul la daune moratorii de la scadenţă până la momentul plăţii 

fără să trebuiască să dovedească vreun prejudiciu, iar în cazul în care nu sunt datorate 

daune moratorii mai mari decât dobânda legală are dreptul în afara dobânzii legale la 

daune interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.  

Cauzele exoneratoare de răspundere sunt expres şi limitativ prevăzute de lege, 

iar adoptarea cu întârziere a bugetului pe anul 2019 nu reprezintă pentru angajatorul 

care cunoştea dispoziţiile legii de salarizare un eveniment care să nu poată fi prevăzut 

şi nici împiedicat.  

În condiţiile în care însăşi legea bugetului reglementează comportamentul 

ordonatorilor de credite în ipoteza neadoptării bugetului de stat în termenul de cel 

puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, nici condiţia imprevizibilităţii 

nici cea a inevitabilităţii nu sunt îndeplinite în cauză, astfel încât nu este incident cazul 

fortuit invocat de apelantă. 

În ceea ce priveşte apelul incident formulat de reclamanta apelantă X reţine 

instanţa următoarele: 

Prin apelul incident este criticată soluţia instanţei de fond în ceea ce priveşte 

respingerea cererii vizând acordarea indemnizaţiei de hrană aferentă lunii decembrie 

2018, sumă actualizată cu rata inflaţiei şi a dobânzii legale de la scadenţă până la data 

plăţii.  

A reţinut instanţa de fond în esenţă faptul că aplicarea dispoziţiilor art. 18 alin. 

1 din Legea nr. 153/2017 a fost prorogată prin Ordonanţa nr. 90/2017, prorogare 

menţinută prin Ordonanţa nr. 114/2018. 

În raport de criticile aduse soluţiei prin apelul incident, reţine Curtea de Apel 

faptul că reglementarea în cuprinsul legii unice de salarizare, în cadrul secţiunii „Alte 

drepturi salariale” a indemnizaţiei de hrană, cu formularea „începând cu luna ianuarie 

2018 ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană” nu 

echivalează cu imposibilitatea suspendării acordării acestui drept. 

Faptul că legiuitorul a înţeles să modifice dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 

153/2017 prin mai multe acte normative succesive şi că OUG nr. 91/2017 este 

ulterioară Ordonanţei nr. 90/2017 nu semnifică intenţia legiuitorului de acordare a 

indemnizaţiei de hrană în luna decembrie 2018. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 91/2017 aduce modificări legii unice de salarizare, legea generală, făcând corp 

comun cu aceasta, potrivit dispoziţiilor art. 62 din Legea nr. 24/2000. Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene este o normă temporară, 

prin care legiuitorul a înţeles să suspende pentru anul 2018 aplicarea dispoziţiilor art. 

18 alin 1 din Legea nr. 153/2017, în cazul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel 

cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea 
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nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de 

finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, 

înfiinţate pe lângă instituţiile publice. 

Cele două acte normative coexistă, iar adoptarea Ordonanţei 91/2017 ulterior 

Ordonanţei 90/2017 nu produce efectele implicite de abrogare susţinute de reclamanta 

apelantă, ci a avut ca efect modificarea unei norme suspendate de la aplicare. 

Concluzia este susţinută de dispoziţiile art. 66 alin. 3 din Legea nr. 24/2000 potrivit cu 

care: „Prelungirea suspendării ori modificarea sau abrogarea actului normativ ori a 

dispoziţiei suspendate poate face obiectul unui act normativ sau al unei dispoziţii 

exprese, cu aplicare de la data expirării suspendării.”  

Abrogarea unei dispoziţii legale este, ca regulă, expresă. Abrogarea poate fi 

implicită în cazuri deosebite, în care la elaborarea şi adoptarea unei reglementări nu a 

fost posibilă identificarea tuturor normelor contrare, iar în cazul actelor normative 

speciale, abrogarea implicită poate avea loc, dacă acest lucru este exprimat expres, 

printr-un act de reglementare generală a materiei, ipoteze care nu sunt îndeplinite în 

cauză. 

Nici argumentul privind imposibilitatea acordării indemnizaţiei de hrană 

începând cu ianuarie 2019 în lipsa acordării acesteia în decembrie 2018 nu poate fi 

primit. OUG nr. 114/2018 cuprinde, ca şi OUG 90/2017, norme cu aplicabilitatea 

limitată în timp, iar cu referire expresă la indemnizaţia de hrană, din art. 36 din OUG 

nr. 114/2018 are ca efect înlăturarea suspendării aplicabilităţii dispoziţiilor art. 18 alin. 

1 din legea de salarizare, suspendare instituită prin art. 9 din OUG nr. 90/2017, în 

cazul reclamantei apelante. 

Pentru considerentele arătate în temeiul disp. art. 480 alin. 1 C.proc.civ., 

Curtea de Apel a respins ca neîntemeiate atât apelul principal formulat de apelanta 

DNP, cât şi apelul incident formulat de apelanta X, cu consecinţa păstrării sentinţei 

civile nr. 878/12.06.2019 a tribunalului. 

 

4. Drepturi salariale familia ocupaţională „Învăţământ” Gradaţie de merit. 

Aplicarea etapizată a legii salarizării unitare. Acordarea gradaţiei de merit pentru 

anul 2019. Modalitate de calcul 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii. Litigii de muncă. Drepturi băneşti 

Indice alfabetic: Drepturi băneşti; Dreptul muncii; Litigii de muncă; Gradaţie de 

merit 

Temei de drept: Legea 153/2017 - art. 5 alin. 1 din Capitolul I anexa I; art. 38 alin. 4 

ind. 1 lit. a), art. 39, art. 264 alin. 1 din Legea nr. 1/2011; art. 34 alin. 2 din 

OUG nr. 114/2018 

 

Gradaţia de merit este o distincţie acordată în urma participării la concurs, 

pentru o perioadă determinată de timp, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 264 alin 1 

din Legea 1/2011. Această calificare de beneficiu distinct de celelalte componente 

salariale a fost reţinută de ÎCCJ în par. 47, 48 din Decizia nr 41/2019 pronunţată de 

completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: „Sub acest aspect, este de 

subliniat faptul că gradația de merit este reglementată ca „distincție”, conform titlului 

IV secțiunea a 7-a din Legea nr. 1/2011, fiind un beneficiu acordat prin concurs, acest 

regim juridic (distinct față de salariul de bază) fiind păstrat și prin reglementarea din 

art. 5 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017.” 

Dobândirea distincţiei gradaţia de merit se reflectă în plan salarial ca o 

majorare cu 25% a salariului de bază deţinut, pentru o perioadă de 5 ani.  
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Având în vedere că dispoziţiile art. 34 alin. 2 din OUG 114/2018 sunt de 

strictă interpretare, iar gradaţia de merit, calificată ca distincţie a cărui echivalent 

bănesc este  majorarea cu 25% a salariului de bază deţinut, aceasta nu se încadrează 

în categoria drepturilor salariale pentru care s-a instituit în anul 2019 obligaţia de 

plafonare la nivelul cuantumul în plată în luna decembrie 2018. Gradaţia de merit 

cuvenită începând cu 1 ian. 2019 reprezintă echivalentul „creşterii cu 25% a 

salariului de bază deţinut”, salariu de bază calculat potrivit disp. art. 38 alin. 4 ind. 1 

lit. a) din legea 153/2017. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

96/3.03.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 1010/3.10.2019 Tribunalul V. a admis acţiunea 

formulată de reclamanta USD, în numele şi pentru membrului de sindicat X, în 

contradictoriu cu pârâtul L.T. „M.K.” şi a obligat pârâtul să calculeze şi să plătească 

reclamantului membru de sindicat diferenţele de drepturi salariale de 25% din salariul 

de bază aferente gradaţiei de merit, prin raportare la salariul de bază aflat în plată în 

perioada 01.01.2019 - 03.10.2019 şi cele efectiv încasate în aceeaşi perioadă. A 

obligat pârâtul la plata actualizată a sumei rezultate în funcţie de coeficientul de 

inflaţie la data plăţii efective, precum şi dobânda legală penalizatoare aferentă acestei 

sume. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut următoarele: 

Membrul de sindicat X., reprezentat de reclamantă, ocupă un post de profesor 

titular în cadrul unităţii şcolare pârâte, L.T. „M.K.”. Începând cu data de 01.09.2017, 

pentru o perioadă de 5 ani, acesta a beneficiat de gradaţie de merit, aşa cum reiese din 

adresa nr. 3755/04.09.2017 a I.Ş.J. 

Prin acţiunea dedusă judecăţii, USD, în numele membrului de sindicat, a 

solicitat obligarea pârâtului la calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale care se 

cuvin acestuia, reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele 

cuvenite ca urmare a creşterii salariului de bază în plată cu un procent de 25% 

corespunzător gradaţiei de merit, începând cu data de 01.01.2019 şi până la data 

pronunţării prezentei sentinţe.  

În ceea ce priveşte dispoziţiile legale aplicabile în materie, se constata că Legea 

nr. 153/2017 reglementează salarizarea personalului bugetar, iar în anexele I-IX la lege 

sunt prevăzute dispoziţii de salarizare cu privire la fiecare familie ocupaţională de 

funcţii bugetare. 

Anexa I la Legea nr. 153/2017 reglementează salarizarea pentru familia 

ocupaţională „Învăţământ”, iar în capitolul I lit. B sunt prevăzute reglementări 

specifice personalului din învăţământ. 

La art. 5 alin. 1 din Capitolul I se prevede că „Personalul didactic din 

învăţământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, 

beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie reprezintă o 

creştere cu 25% a salariului de bază deţinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o 

perioadă de 5 ani.” 

Aceste dispoziţii specifice familiei ocupaţionale „învăţământ” se impun a fi 

coroborate cu alte dispoziţii legale în materie. 

Astfel, acordarea gradaţiei de merit este reglementată de prevederile art. 264 

alin 1 din Legea nr. 1/2011 „(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar 

beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă 

pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi 
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reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 

ani.” 

Angajatorului îi revine obligaţia de a stabili în concret salariul de bază al 

cadrului didactic în funcţie de studii, grad didactic, transă de vechime în învăţământ şi, 

raportat la acestea, să aplice procentul de 25% raportat la salariul de bază aflat în plată, 

fiind parte intrinsecă a acestuia. 

Pentru anul şcolar 2018-1019, acordarea gradaţiei de merit este reglementată 

de Ordinul MEN nr. 3633/2018 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind 

acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de 

stat în sesiunea 2018. 

Aşadar, Metodologia de acordare a Gradaţiei, coroborată cu Anexa nr. 1 

Familia Ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” Capitolul I litera B - 

Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ - art. 5 – din Legea nr. 

153/2017 care defineşte gradaţia de merit ca fiind o creştere de 25% a salariului de 

bază, impune acelaşi tratament juridic ca şi în cazul celorlalte creşteri salariale, prin 

însăşi natura şi denumirea sa (art. 4, art. 5,art. 7, art. 8 - Anexa I la Legea nr. 

153/2017). Or, folosind aceeaşi sintagmă în cadrul aceluiaşi act normativ (majorare, 

creştere a salariului de bază) este evident că se impune aceeaşi procedură de calcul. 

Prin urmare, creşterea salarială aferentă gradaţiei de merit nu intră sub incidenţa art. 34 

alin. 2 din OUG nr. 114/2018. De altfel, aceasta reiese şi din adresa Ministerului 

Muncii nr. 343/28.02.2019. 

Instanţa reţine că drepturile reprezentând gradaţia de merit nu intră sub 

incidenţa ordonanţelor care limitează acordarea sporurilor şi indemnizaţiilor la nivelul 

lunii decembrie 2016 ( art. 1 alin. 1, 2 şi 5 din OUG nr. 99/2016, art. 1 alin. 1 din 

OUG nr. 9/2017, art. 38 alin. 3 lit. a şi lit. d din Legea nr. 153/2017, art. 34 din OUG 

nr. 114/2018).  

Aşadar, având în vedere că în anul 2019, în condiţiile stabilite la art. 38 alin. 4 

din Legea cadru nr. 153/2017 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, 

soldelor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând ¼ din 

diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de 

încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din decembrie 2018, urmează 

ca gradaţia de merit să fie calculată ca 25% din salariul de bază incluzând pătrimea din 

diferenţa stipulată în articolul sus citat. 

Cu încălcarea acestei dispoziţii legale, instituţia pârâtă a inclus şi gradaţia de 

merit în categoria sporurilor şi indemnizaţiilor prevăzute de lege a fi aplicate la 

salariul de bază al membrului de sindicat din luna decembrie 2016. 

Nu poate fi reţinută de către instanţă susţinerea pârâtului expusă prin 

întâmpinare, conform căreia nu există posibilitatea de a fi greşit modul de stabilire şi 

de calcul al salariului şi sporurilor pentru membrul de sindicat X, acesta realizându-se 

prin programul de salarizare EDUSAL. 

Într-adevăr, acesta este un program informatic programat în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare, însă, având în vedere situaţia juridică diferită a salariaţilor 

(funcţii, gradaţii, tranşe de vechime, sporuri diferite) şi acesta poate genera erori. Or, 

stabilirea şi calculul drepturilor salariale în baza unui program nu poate justifica 

stabilirea eronată a acestora, de natură a prejudicia salariatul. 

Având în vedere aceste considerente, instanţa admite cererea şi obligă pârâtul 

să calculeze şi să plătească reclamantului diferenţele de drepturi salariale de 25% din 

salariul de bază aferente gradaţiei de merit, prin raportare la salariul de bază aflat în 

plată în perioadă 01.01.2019-03.10.2019 şi cele efectiv încasate în această perioadă. 

Potrivit dispoziţiilor art. 160 Codul muncii: „Salariul cuprinde salariul de bază, 

indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.” 
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Cum prin calculul eronat al gradaţiei de merit s-a determinat o diminuare a 

salariului membrului de sindicat aşa încât drepturile încasate de acesta au fost mai 

mici decât cele care i s-ar fi cuvenit prin calcularea  acesteia ca o creştere cu 25% a 

salariului de bază începând cu luna ianuarie 2019, s-a produs un prejudiciu acestuia, 

urmează ca sumele rezultate să fie actualizate cu indicele de inflaţie  la data plăţii 

efective.  

Actualizarea conform indicelui de inflaţie intervenit în perioada în care aceste 

drepturi nu au fost plătite, reprezintă prejudiciul real suferit de reclamantă prin 

privarea de acest drept.  

Indicele de inflaţie reprezintă un calcul matematic aplicabil în cazul unui 

fenomen specific economiei de piaţă şi prin intermediul căruia se măsoară gradul de 

depreciere a valorii banilor aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la actuala lor putere de 

cumpărare. 

În ce priveşte dobânda legală penalizatoare solicitată, instanţa a reţinut că 

îndreptăţirea membrului de sindicat de a primi şi dobânda legală este prevăzută atât de 

legea generală, prin dispoziţiile art. 1531 şi 1535 C.civ., cât şi de legea specială fiind 

vorba de drepturi salariale, conform art. 166 alin. 4 din Codul muncii. 

Articolul 1531 prevede: „(1) Creditorul are dreptul la repararea integrală a 

prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării. 

(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de 

care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de 

cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau 

limitarea prejudiciului.  

(3) Creditorul are dreptul şi la repararea prejudiciului nepatrimonial.” iar 

dispoziţiile art. 1535 stabilesc: „(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la 

scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul 

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

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

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

Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda 

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

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

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

integrală a prejudiciului suferit.” 

Dispoziţiile legale inserate în articolele 1531 şi 1535 C.civ. prevăd că dobânda 

legală se datorează indiferent de motivul pentru care suma datorată nu este plătită la 

scadenţă şi de existenţa sau nu a culpei debitorului, indiferent dacă este sau nu 

prevăzută în vreun contract încheiat între părţi, indiferent cine este debitorul şi fără a fi 

necesar a se face dovada îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale sau 

contractuale. 

Prevederile art. 1535 C.civ. fac referire numai la cuantumul stabilit de părţi 

prin contract, fără a fi necesară încheierea unei convenţii nici măcar pentru 

determinarea acestuia; în lipsa unei convenţii cu privire la cuantum acesta se 

determină potrivit dispoziţiilor legale. 

În cazul executării cu întârziere a obligaţiei de plată a unei sume de bani, 

indiferent de izvorul contractual sau delictual al obligaţiei, daunele interese sub forma 

dobânzii legale se datorează, fără a se face dovada unui prejudiciu şi fără ca principiul 

reparării integrale a prejudiciului să poată fi nesocotit. 

Dobânda legală se acordă pentru a compensa foloasele nerealizate de creditor 

din cauza neexecutării la timp a obligaţiei de către debitor (lucrum cessans).  

De altfel, dispoziţiile OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 

penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
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financiar-fiscale în domeniul bancar prevăd: „În cazul în care, potrivit dispoziţiilor 

legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii 

şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de 

către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.” 

Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea 

obligaţiei la scadenţă, poartă denumirea, potrivit art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 13/2011, de 

dobândă penalizatoare, acordarea dobânzii legale penalizatoare reprezentând 

sancţiunea aplicată pentru întârzierea la plată a unei obligaţii  care revine 

angajatorului. 

Raportat celor expuse mai sus, instanţa a dispus obligarea pârâtului şi la 

actualizarea cu indicele de inflaţie la data plăţii efective şi a dobânzii legale 

penalizatoare aferentă acestor drepturi băneşti, pentru perioada solicitată. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel L.T.„M. K.” considerând-o nelegală 

și netemeinică. 

În ceea ce priveşte obligarea unităţii la recalcularea gradaţiei de merit prin 

raportare la salariul de bază aflat în plată în perioada 01.01.2019 - 03.10.2019 

apelantul invocă dispoziţiile art. 39 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, arătând că, din textele de lege invocate, este vorba de aplicarea tranzitorie, 

adică de după reîncadrarea din 01 iulie 2017 şi până la aplicarea integrală a 

prevederilor actului normativ invocat și se aplică pentru tot personalul numit/încadrat 

în unităţile de învăţământ subordonate M.E.N. pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale. 

Referitor la obligarea unităţii la plata dobânzii legale penalizatoare susţine 

apelanta că a arătat la fondul cauzei că unitatea a procedat în mod corect şi a aplicat 

întocmai dispoziţiile legale în vigoare, neexistând posibilitatea de a fi greşit modul de 

stabilire şi calcul al gradaţiei de merit cuvenite membrului de sindicat X. în perioada 

01.01.2019 - 03.10.2019, acesta realizându-se prin programul de salarizare EDUSAL, 

program care este actualizat automat cu toate prevederile privind salarizarea 

personalului din învăţământ şi se aplică întregului personal didactic din sistem. 

Având în vedere că modul de stabilire şi calcul al gradaţiei de merit se 

realizează prin programul de salarizare EDUSAL, modul de stabilire şi calcul al 

gradaţiei de merit nu presupune culpa unităţii de învăţământ angajatoare, pentru a o 

putea sancţiona prin obligarea la plata de daune-interese. 

Apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile generale de angajare a răspunderii 

civile a L.T. „M.K”. Una dintre condiţiile necesare pentru atragerea răspunderii civile 

constă în existenţa unui fapt ilicit, iar această răspundere nu va putea fi atrasă atunci 

când există o cauză justificativă care face ca fapta debitorului să nu aibă un asemenea 

caracter. Din aceste perspective, îndeplinirea unei obligaţii impuse de M.E.N. 

(utilizarea programului de salarizare EDUSAL), constituie o cauză justificativă care 

înlătură caracterul ilicit al faptei şi, ca atare, nu poate atrage răspunderea civilă a 

unităţii noastre pentru prejudiciul invocat de reclamant. 

În drept invocă dispoziţiile art. 38 şi 39 din Legea-cadru nr. 153/28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2017, art. 1357 Cod civil. 

Pentru motivele invocate, a solicitat admiterea apelului şi anularea în totalitate 

a sentinţei civile nr. 1010 pronunţată de tribunal în şedinţa publică din 03.10.2019. 

Intimatul a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

Susţine intimatul că speţa de faţă îşi are originea în faptul că unitatea a 

calculat/calculează gradaţia de merit prin raportare la nivelul salariului de bază 

corespunzător lunii decembrie 2016 (conform art. 1 alin. (1), (2) şi (5) din OUG nr. 
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99/2016, art. 1 alin. 1 din OUG 9/2017, art. 38 alin. 3 Ut. a) şi lit. d) din Legea 

153/2017) și nu prin raportare la salariul de bază în plată al angajatului. 

Modalitatea de calcul utilizată de unitate a fost contestată solicitând plata 

diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin membrului de sindicat, reprezentând 

diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi, cele cuvenite ca urmare a 

majorării salariului de bază în plată, conform prevederilor art. 5 din Anexa nr. I 

Familia Ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ”, precum şi calcularea şi plata 

dobânzii legale penalizatoare aferente diferențelor salariale stabilite conform punctului 

1, începând cu data de 01.01.2019 si până la data plăţii efective şi integrale a debitului. 

Arată că membrul de sindicat, ocupă un post de profesor titular în cadrul 

L.T.„M. K”. Conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4582/09.08.2017 

şi că începând cu data de 01.09.2017 acesta beneficiază de acordarea gradaţiei de 

merit. 

Având în vedere fluturașii de salarii aflaţi la dosar, gradaţia de merit este 

calculată de angajator ca și procent de 25% dintr-un salariu de bază de 4448 rezultând 

un cuantum de 1112 lei, pe când așa cum rezultă din textele de lege de mai sus, 

aceasta trebuia calculată la salariul de bază deţinut în cuantum de 5365 lei (rezultând o 

valoare de 1341 lei).  

Apreciază intimatul că apelantul nu expune nimic concret cu privire la 

modalitatea de calcul a acestei distincţii, ci doar se apără invocând programul de 

salarizare utilizat. În legătură cu acest program de salarizare însă, arată că programul 

EDUSAL este un program informatic care cuprinde o serie de câmpuri, ce ar trebui să 

fie în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi credem că acesta este sau ar trebui să fie 

actualizat permanent (exemple: funcţiile, gradaţiile corespunzătoare vechimii, tranşele 

corespunzătoare vechimii în specialitate/în învăţământ, nivelul unui anumit spor etc.). 

Câmpurile existente în program însă trebuie configurate pentru fiecare salariat în 

funcţie de situaţia concretă a acestora şi tocmai aici poate să apară eroarea, căci 

aceasta depinde de modul în care este interpretată legislaţia de către conducerea 

unităţii. 

Exploatarea deficitară, inclusiv prin interpretarea eronată a prevederilor legale, 

a unui program informatic, poate conduce la erori/greşeli, iar acest lucru e demonstrat 

prin multitudinea de litigii de muncă care au fost/sunt în soluţionarea instanţelor 

competente, în majoritatea cazurilor soluţia a fost una favorabilă membrilor de 

sindicat, iar unităţile au fost obligate să plătească diferenţe salariale angajaţilor, chiar 

dacă s-a utilizat acest program de salarizare „EDUSAL”. 

Prin urmare, nu trebuie considerat „responsabil” de salarizarea personalului din 

învăţământ acest program de salarizare, întrucât întreaga responsabilitate revine 

reprezentanţilor legali ai unităţilor şcolare, care, ori au exploatat deficitar programul de 

salarizare ori, dacă au sesizat nereguli sau aspecte care nu au fost în concordanţă cu 

prevederile legale, s-au mulţumit să realizeze o salarizare aşa eronată, în loc să facă 

demersurile necesare solicitând forurilor superioare punerea în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare. 

Nu s-a făcut nici un demers de către angajator în acest sens, concluzie rezultată 

prin lipsa dovezilor depuse de către unitate care să ateste acest fapt. 

Cu toate acestea, în temeiul principiului rolului activ şi pentru soluţionarea 

corecta a cauzei, instanţa de fond a solicitat ea însăşi relaţii suplimentare de la 

Ministerul Educației cu privire la modalitatea de calcul a gradaţiei de merit, solicitare 

căreia Ministerul nu i-a oferit nici un răspuns. Această tăcere a Ministerului e un 

argument în plus pentru susţinerea acţiunii, întrucât Ministerul Educației este cel care 

a pus la dispoziţia unităţilor de învăţământ acest program de salarizare şi cu siguranţă 

are cunoştinţă de toate aceste neconcordanţe cu dispoziţiile legale în vigoare. În caz 

contrar, s-ar fi apărat în mod corespunzător. 
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În tot cuprinsul apelului depus, apelantul nu se apără invocând faptul că 

salarizarea s-a realizat în mod corect, ba mai mult, invocând acest program de 

salarizare, se recunoaşte implicit existenţa unei posibile salarizări necorespunzătoare. 

În condiţiile în care, în conformitate cu dispoziţiile art. 40 alin. 2 din Codul muncii, 

angajatorului îi incumbă obligaţia de a asigura angajatului toate drepturile care decurg 

din lege, iar acesta se limitează în a afirma practic că nu are altă soluţie decât aplicarea 

programului de salarizare, chiar daca este greşit, consideră că se impune obligarea 

acestuia la plata tuturor drepturilor băneşti de care a fost privat angajatul. Nu poate fi 

echivalentă din punct de vedere juridic o lege în vigoare cu un program informatic, 

forţa juridică a legii fiind net superioară.  

Invocă adresa M.M.J.S. care prevede expres că majorările salariale 

reglementate de art. 4-8 de la lit. B a Capitolului I al Anexei nr. I la Legea-cadru nr. 

153/2017, nu sunt cuprinse în procentul de 30% prevăzut de art. 25 alin. (1) din lege 

(pct. 6 al Răspunsului MMJS nr. 3276/LOV/24.08.2017, transmis M.E.N., anexat 

întâmpinării). La pct. 7 al aceluiaşi înscris, referitor la creşterile/majorările salariale 

reglementate de art. 4-8 al Lit. B) a Capitolului I al Anexei nr. I la Legea nr. 153/2017 

emitentul susţine: „majorarea salariului de bază cu un anumit procent prevăzut de 

Legea-cadru conduce la un nou salariu de bază şi nu reprezintă un spor şi, ca atare, nu 

era necesară a fi menţionată sintagma „majorare salarială” în cuprinsul prevederilor 

art. 38.  

Din fluturaşii de salarii depuşi la dosarul cauzei rezultă în mod evident o 

utilizare eronată a programului Edusal, în condiţiile în care în luna ianuarie a anului 

2019 salariul de bază al membrului de sindicat trebuia să fie 5375 lei, iar pe fluturașul 

de salariu este menţionată valoarea de 5049 lei, şi asta deoarece 1/4 acordat conform 

art. 38 alin. 4 din Legea nr. 153/2017 - în cuantum de 326 lei este prevăzut separat, în 

contradicţie cu menţiunea M.M. din adresa expusă. Prin urmare, în mod eronat 

gradaţia de merit este calculată de angajator la salariul de bază care nu include şi 

această majorare stabilită astfel de lege, începând cu data de 01.01.2019.  

Mai mult, tot M.M.J.S. precizează expres că majorările/creşterile salariale 

reglementate de art. 15 din Lege, de art. 4-8 din Reglementările specifice personalului 

didactic din învăţământ, prevăzute la Lit. B) a Capitolului I al Anexei nr. I - Familia 

ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 nu intră 

sub incidenţa dispoziţiilor art. 38, astfel încât acestea trebuiau calculate în raport de 

salariul de bază deţinut, aşa cum se prevede în aceste articole. 

Pe lângă această adresă, adresa M.M.J.S. cu numărul nr. 343/28.02.2019, 

expune foarte clar faptul că: „Prevederile art. 4, 7 şi ale art. 8 de la punctul B - 

Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ din Anexa nr II la legea-

cadru stipulează faptul că, personalul didactic din învăţământul special, cel care 

asigură predarea simultană şi cel care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţător, 

beneficiază de o majorare a salariului de bază şi ca atare nu intră sub incidenţa art. 34 

alin. (2) din OUG 114/2018.”. Aceeaşi opinie şi cu privire la gradaţia de merit, cu 

menţiunea expresă în această adresă a Ministerului asupra faptului că acesteia i se 

aplică Metodologia şi criteriile de acordare elaborate de Minister. 

Mai invocă intimatul şi Decizia nr. 41/2018 privind examinarea sesizării 

formulate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, 

publicată în M. Of. al României partea I numărul 819 din 25.09.2018. 

Solicită și obligarea apelantului la plata diferenţelor de drepturi băneşti ajunse 

la termen și ivite după darea hotărârii primei instanţe. 

Verificând, în limitele cererii de apel formulate, stabilirea situaţiei de fapt şi 

aplicarea dispoziţiilor legale de prima instanţă, Curtea de Apel a reţinut următoarele: 

Litigiul de faţă poartă asupra modului de calcul al drepturilor salariale 

reprezentând gradaţia de merit aferentă anului 2019.  
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Prin sentinţa apelată, instanţa de fond a admis acţiunea formulată şi a obligat 

angajatorul pârât să calculeze şi să plătească reclamantului membru de sindicat 

diferenţele de drepturi salariale de 25% din salariul de bază aferente gradaţiei de merit, 

prin raportare la salariul de bază aflat în plată în perioada 01.01.2019 - 03.10.2019 şi 

cele efectiv încasate în aceeaşi perioadă, sume actualizate în funcţie de coeficientul de 

inflaţie la data plăţii efective, precum şi dobânda legală penalizatoare aferentă acestei 

sume.  

Prin apelul formulat, apelantul L.T. „M. K.” susţine greşita aplicare de instanţa 

de fond, a dispoziţiilor Legii nr. 153/2017, respectiv a dispozițiilor art. 39 din legea-

cadru. 

A reţinut instanţa de apel, cu privire la acest aspect, că situaţia de fapt dedusă 

judecăţii a fost corect reţinută de prima instanţă, reclamantul fiind angajat al unităţii 

pârâte, în calitate de profesor de matematică, beneficiar al gradaţiei de merit pe o 

perioadă de 5 ani, începând cu 1.09.2017. Prin urmare, art. 39 din Legea nr. 153/2017 

nu are incidenţă în cauză, reclamantul neaflându-se în situaţia personalului nou 

angajat, a personalului numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii 

de acelaşi fel sau personal promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale.  

De altfel, apărările formulate de pârâtul reclamant în faţa instanţei de fond nu 

au vizat acest aspect, ci exclusiv faptul că s-a procedat la stabilirea salariului 

reclamantului utilizându-se aplicaţia Edusal, astfel că nu există posibilitatea de a se fi 

greşit modul de calcul. 

În ceea ce priveşte modul de aplicare de prima instanţă, a dispoziţiilor legale ce 

reglementează salarizarea personalului didactic, începând cu data de 1 ianuarie 2019, a 

reţinut Curtea de Apel următoarele:  

Dispozițiile art. 38 alin. 4 ind. 1 lit. a) din Legea nr. 153/2017 care 

reglementează modul se stabilire a drepturilor salariale cuvenite reclamantului în 

perioada dedusă judecăţii prevăd următoarele: „Prin excepţie de la prevederile alin. 

(4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de 

conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ beneficiază: a) 

începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranşă de 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază 

prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. 

În cazul reclamantului, unitatea angajatoare, în aplicarea acestor dispoziţii 

legale, a calculat majorarea salariul de bază cuvenită începând cu 1 ianuarie 2019 prin 

aplicarea disp. art. 38 alin. 4 ind. 1 lit. a) dar, în ceea ce priveşte cuantumul gradaţiei 

de merit, aceasta a fost calculată ca procent asupra salariului de bază aferent lunii 

decembrie 2016, chestiune contestată de reclamant. 

Dispoziţiile legii unice de salarizare se aplică în anul 2019, în modalitatea 

expusă de dispoziţiile art. 38 care reglementează condiţiile de aplicare în timp a legii. 

Cu privire la modul de interpretare a dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 

153/2017 a reţinut instanţa de apel că prin Decizia nr. 82/2018 a ÎCCJ, referită de 

intimat, dată în interpretarea dispoziţiilor Notei 2 lit. c) pct. II lit. A, cap. I din anexa 

nr. VIII a Legii-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (1), alin. (2) 

lit. c), alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (6) s-a reţinut în considerentul 81 faptul că „A treia 

etapă priveşte perioada anilor 2019-2022, reglementată prin art. 38 alin. (4) din Legea-

cadru nr. 153/2017. Pentru această perioadă salariile de bază vor fi determinate 

utilizând salariile de bază şi majorările salariului de bază stabilite prin lege, inclusiv în 

anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, şi salariile de bază avute în luna decembrie 2018. 

(…) Începând cu anul 2019, celelalte drepturi salariale prevăzute de Legea-cadru nr. 

153/2017 (sporuri, indemnizaţii, majorări etc.) vor fi determinate prin aplicarea 

procentelor prevăzute în conţinutul legii şi în anexe asupra salariului de bază, 

rezultând cuantumul acestora care va fi acordat anual.”  



35 

 

Considerentele deciziei sunt aplicabile prin analogie şi în ceea ce priveşte 

modul de interpretare a aplicării în timp a Legii nr. 153/2017 în privinţa drepturilor 

salariale reglementate în anexa I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare 

„Învăţământ”.  

Gradaţia de merit este reglementată ca un drept salarial cu reglementare 

specifică pentru personalul didactic din învățământ. Art. 5 din Anexa nr. I, Capitolul I, 

lit. B la Legea nr. 153/2017 prevede că „Personalul didactic din învăţământ, inclusiv 

personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de 

gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din 

posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, bibliotecilor centrale 

universitare, respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă o creştere cu 25% a 

salariului de bază deţinut. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.” (2) 

Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit se elaborează de către 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru personalul didactic din învăţământul 

preuniversitar, pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare 

şi de senatele universitare pentru instituţiile de învăţământ superior.” Potrivit art. 3 din 

Ordinul pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de 

merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, 

„Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Gradaţia de 

merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de 

numire/transfer/repartizare.” 

Prin urmare, în aplicarea dispozițiilor art. 5, gradaţia de merit cuvenită 

reclamantului începând cu 1 ianuarie 2019 reprezintă echivalentul „creşterii cu 25% a 

salariului de bază deţinut”, salariu de bază calculat potrivit dispozițiilor art. 38 alin. 4 

ind. 1 lit. a) mai sus citate. 

Dispoziţiile OUG nr. 114/2018 nu influenţează modul de calcul al gradaţiei de 

merit. Prin dispoziţiile art. 34 alin. 1 din OUG nr. 114/2018 legiuitorul a înţeles să 

deroge de la dispoziţiile instituie de art. 38 alin. 4 din Legea nr. 152/2017, situaţia 

reclamantului fiind reglementată de dispozițiile art. 38 alin 4 ind. 1 în ceea ce priveşte 

salariul de bază, iar art. 34 alin. 2 plafonează la nivelul lunii decembrie 2018 

componentele salariale reprezentând sporuri, indemnizaţii, compensaţii, elemente ale 

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

Gradaţia de merit este o distincţie acordată în urma participării la concurs, 

pentru o perioadă determinată de timp, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 264 alin. 1 

din Legea nr. 1/2011. Această calificare, de beneficiu distinct de celelalte componente 

salariale, a fost reţinută de Î.C.C.J. în par. 47, 48 din Decizia nr. 41/2019 pronunţată de 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: „Sub acest aspect, este de 

subliniat faptul că gradația de merit este reglementată ca „distincție”, conform titlului 

IV secțiunea a 7-a din Legea nr. 1/2011, fiind un beneficiu acordat prin concurs, acest 

regim juridic (distinct față de salariul de bază) fiind păstrat și prin reglementarea din 

art. 5 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr. 153/2017.” Dobândirea 

distincţiei gradaţia de merit se reflectă în plan salarial ca o majorare cu 25% a 

salariului de bază deţinut, pentru o perioadă de 5 ani.  

Având în vedere că dispoziţiile art. 34 alin. 2 din OUG nr. 114/2018 sunt de 

strictă interpretare, iar gradaţia de merit, calificată ca distincţie a cărui echivalent 

bănesc este majorarea cu 25% a salariului de bază deţinut, nu se încadrează în 

categoria drepturilor salariale pentru care s-a instituit în anul 2019 obligaţia de 

plafonare la nivelul cuantumul în plată în luna decembrie 2018, în mod corect a reţinut 

instanţa de fond faptul că angajatorul a stabilit drepturile salariale ale reclamantului cu 

încălcarea dispoziţiilor legale 
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În ceea ce priveşte modul de soluţionare a capătului de cerere accesoriu privind 

obligarea pârâtului la plata de dobânzii, a reţinut instanţa de apel că nu poate fi primită 

critica apelantei vizând existenţa unei cauze justificative care înlătură caracterul ilicit 

al faptei. În mod corect a reţinut instanţa de fond că neachitarea la termen a drepturilor 

salariale cuvenite reclamantului dă dreptul acestuia la acoperirea prejudiciului astfel 

creat, daunele interese sub forma dobânzii legale penalizatoare fiind datorate de 

angajator, de la scadenţă până la momentul plăţii efective. 

Susţinerea privind folosirea aplicaţiei EDUSAL ca obligaţie impusă de 

M.E.N., aplicaţie care a determinat modul de stabilire a cuantumului gradaţiei de 

merit, nu constituie cauză exoneratoare de răspundere, nefiind dovedite în cauză 

îndeplinirea condiţiilor cazului fortuit. 

Cererea formulată de intimata U.S.D., în numele şi pentru X, în temeiul 

dispozițiilor art. 478 alin. 5 C.proc.civ., a fost respinsă având în vedere limitele 

învestirii instanţei de fond şi limitele devoluţiunii apelului declarat de apelantul L.T. 

„M.K.”. Intimatul nu se poate prevala de dispoziţiile art. 478 alin. 5 C.proc.civ. pentru 

a obţine drepturi salariale ulterioare pronunţării sentinţei de către instanţa de fond. Prin 

cererea de chemare în judecată, care determină limitele a ceea ce s-a judecat, 

reclamanta intimată a indicat ca obiect al acţiunii obligarea la calculul şi plata 

drepturilor salariale începând cu 1.01.2019 şi până la data pronunţării sentinţei în 

cauză, astfel că solicitarea drepturilor salariale ulterioare pronunţării sentinţei de către 

instanţa de fond reprezintă o cerere nouă, ce nu poate fi formulată de intimat în apel. 

Pentru considerentele arătate a reţinut Curtea de Apel caracterul nefondat al 

apelului formulat de apelantul L.T. „M.K.” împotriva sentinţei civile nr. 

1010/3.10.2019, pe care a păstrat-o. 

 

5. Drepturi salariale familia ocupaţională „Administraţie”. Sporul pentru 

condiţii periculoase sau vătămătoare. Aplicarea etapizată a legii salarizării unitare. 

Acordarea sporului în anul 2018 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii. Litigii de muncă. Drepturi băneşti 

Indice alfabetic: Drepturi băneşti; Dreptul muncii; Litigii de muncă; Spor pentru 

condiţii periculoase sau vătămătoare 

 

Temei de drept: Legea nr. 153/2017 - art. 38 alin. 3, anexa VIII, Cap. I, lit. B, art. 1;  

H.G. nr. 917/2017 - art. 2 şi art. 3 

 

Aşa cum rezultă din interpretarea logică şi sistematică a disp. art. 38 din legea 

153/2017, drepturile salariale prevăzute de lege, printre care se numără şi sporul de 

condiţii vătămătoare reglementat de dispozițiile art. 23 se acordă în anul 2018 cu 

respectarea dispoziţiilor normelor de aplicare temporală impuse de legiuitor. Intrarea 

în vigoare a H.G. nr. 917/2017 nu poate fi interpretată ca o derogare de la dispozițiile 

art. 38 alin. 3 din lege, legiuitorul indicând în cuprinsul legii care sunt ipotezele de 

excepție în care drepturile salariale acordate în anul 2018 sunt stabilite altfel decât 

prin majorare cu 25% a celor din decembrie 2017. 
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Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

56/11.02.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 945/19.06.2019, Tribunalul Iași a admis în parte 

acţiunea formulată de reclamantele X şi Y în contradictoriu cu pârâtul 

C.R.P.P.C.R.N.E.I. 

A obligat pârâtul pentru perioada 11.09.2018-11.12.2018 la plata către 

reclamante a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare potrivit articolului 

unic lit. a) din Anexa 1 la Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 917/2017, în 

procent de 15% din salariul de baza lunar aflat în plată.  

A respins ca rămase fără obiect pretenţiile ulterioare datei de 11.12.2018.  

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut că reclamantele X şi 

Y au calitatea de personal contractual în cadrul pârâtului C.R.P.P.C.R.N.E.I. 

Condițiile de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare sunt reglementate 

de H.G. nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru 

condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală. 

Potrivit art. 3 din HG nr. 917/2017, „acordarea sporului pentru condiţii de 

muncă, în limitele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, este în responsabilitatea 

ordonatorului de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în sumele 

prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.” 

Potrivit art. 5 din Anexa H.G. nr. 917/2017 „la stabilirea, de la caz la caz, a 

cuantumului sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se au în 

vedere următorii factori de risc: 

a) existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra 

organismului; 

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; 

c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; 

d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care 

determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare; 

e) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă; 

f) existenţa unor condiţii de muncă ce pot duce la uzura prematură a 

organismului; 

g) existenţa factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi 

integritatea fizică şi psihică; 

h) intensitatea de acţiune a factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta 

sănătatea şi integritatea fizică şi psihică”. 

Conform Anexei nr. 1 la Regulamentul-cadru: ,,Pentru condiţii de muncă 

periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la cap. I şi 

cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală, în funcţie de 

numărul de factori de risc întruniţi, este următoarea: 

a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi 

desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din 

regulamentul-cadru”. 

Potrivit art. 11 din Anexa la Regulament, cuantumul sporului se stabileşte prin 

aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător 

timpului efectiv lucrat la locurile de muncă şi în limita maximă a sporurilor, prevăzute 

de prezentul regulament-cadru.  
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La locul de muncă al reclamantelor, potrivit adresei nr. 14856/11.09.2018 

emisa de DSP - Compartiment Medicina Muncii privind interpretarea raportului de 

măsurători nr. 177/4.05.2016  s-a apreciat că la nivelul diferitelor organe și sisteme se 

pot înregistra afectări temporare sau definitive ale structurii și funcțiilor, efectele 

biologice se pot concretiza prin hipertermie și efecte termice, efecte la nivelul ochilor 

(cataracta), efecte neuro-endocrine (sindrom neurovegetativ, posibile modificări ale 

activității tiroidiene, efecte cardiovasculare manifestate sub forma variației de tensiune 

arterială, aritmii sinusale, modificări ale aspectului electrocardiogramei, bloc 

atrioventricular, modificări de faza terminală, alte situații potențial nesanogene precum 

solicitarea psiho-senzorială). 

În cazul reclamantelor s-au identificat patru factori de risc conform art. 5 din 

regulamentul cadru și anume: „existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a 

acestora asupra organismului, intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea 

acestor factori, durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi, existenţa factorilor cu 

grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.” 

În condițiile existenței unei reglementări legale a sporului pentru condiţii 

periculoase sau vătămătoare instituită prin art. 1 lit. B Cap. I din Anexa VIII la Legea 

nr. 153/2017, acordarea acestui spor fiind în responsabilitatea pârâtului ordonator 

terţiar de credite și angajator conform art. 3 din HG nr. 917/2017 în limita impusă de 

articolul unic al Anexei 1 a acestui act normativ, văzând și factorii de risc identificați 

pe baza evaluării buletinului de măsurători ale radiațiilor electromagnetice la locul de 

muncă, instanța a reținut că este întemeiată solicitarea acestora privind acordarea 

sporului în procent de 15% calculat la salariul de bază. 

Astfel cum rezultă din adresa ANPC nr. 12765/14.12.2018 și Ordinul ME nr. 

1631/12.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a locurilor de muncă, 

categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, 

precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul aparatului propriu al 

ANPC și al unităților aflate în subordine, mărimea concretă a sporului este de 15%, 

stabilit pe baza buletinelor de expertizare emise de DSP, începând cu luna decembrie 

2018. 

Pentru considerentele expuse, instanța a admis în parte acțiunea, dispunând 

obligarea pârâtului, pentru perioada 11.09.2018-11.12.2018, la plata către reclamante a 

sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare potrivit articolului unic lit. a) din 

Anexa 1 la Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 917/2017, în procent de 15% din 

salariul de bază lunar aflat în plată, respingând ca rămase fără obiect pretenţiile 

ulterioare datei de 11.12.2018, având în vedere că sporul în discuţie a fost plătit 

începând cu data de 12.12.2018 astfel cum rezultă din precizările pârâtului. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul C.R.P.P.C.R.N.-E.I, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Motivează apelantul, cu referire la aspectul beneficierii de sporul pentru 

condiţii vătămătoare, că acesta se acordă salariaţilor instituţiei începând cu data de 

12.12.2018, conform adresei A.N.P.C. nr. 12765/14.12.2018. Potrivit aceleiaşi adrese, 

acel spor a fost inclus în statele de funcţii pentru luna decembrie 2018. 

Pentru perioada 11.09.2018-11.12.2018, apreciază că, în lipsa statului de 

personal aprobat de A.N.P.C., nu putea acorda din proprie iniţiativă sporul respectiv, 

acestea fiind condiţionalităţi procedurale şi legale, fără de care nu puteau fi angajate 

acele cheltuieli. 

Intimatele X şi Y au formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca 

nefondat. 

Susţin că locul de muncă asupra căruia s-au efectuat determinările prin 

Raportul D.S.P. generează cei patru factori de risc ce au fost determinaţi şi, în 

concluzie, indiferent de numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea inclusiv 
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în perioada 11.09.2018 - 11.12.2018 în locaţia respectivă, toate persoanele trebuie să 

fie în egală măsură beneficiarele acestor drepturi salariale, condiţiile de muncă 

neschimbându-se nici la ora actuală. 

Faptul că acest spor se acordă cu începere de la data de 11.12.2018 este în sine 

dovada că locaţia supusă analizei D.S.P. nu s-a modificat nici înainte de 11.12.2018 şi 

nici după, ci, dimpotrivă, a confirmat existenţa aceluiaşi număr de factori de risc, 

locaţia rămânând aceeaşi cu cea căreia - de la data de 11.12.2018 - se acordă acelaşi 

procent de spor de lucru pentru condiţii vătămătoare. 

Faptul că sumele nu au fost incluse în statul de funcţii al instituţiei, şi că, 

neregăsindu-se aceste sume, nebugetate, nu s-ar fi putut angaja cheltuielii 

suplimentare, nu este o justificare legală în acord cu H.G. nr. 917/2017 şi nici cu 

Legea nr. 153/2017. Susţin intimatele faptul că, nu doar că sunt angajate ale acestei 

instituţii pe statul de funcţii dinainte de apariţia Legii nr. 153/2017 şi a H.G. nr. 

917/2017 şi cu atât mai mult a fost demonstrată discriminarea neplăţii acestui spor, ci, 

mai mult, chiar instanţa de fond, invocând Capitolul I şi Capitolul II din Anexa nr. 

VIII a Legii-cadrul nr. 153/2017, specifică exact care sunt excepţiile personalului care 

nu poate fi beneficiar al acestui spor: personalul din administraţia publică locală. 

Arată intimatele că nu fac parte din categoria personalului exceptat, ci, de la 

data de 11.12.2018, li s-au achitat aceste drepturi, prin urmare consideră că sunt 

îndreptăţite, în egală măsură cu colegii lor, să beneficieze de acelaşi spor de 15% ca 

întreg colectivul care a beneficiat şi pentru perioada 11.09.2018-11.12.2018. 

Faptul că apelanta susţine că, pentru intimată, nu ar fi existat acordate în Statul 

de funcţii sumele de bani bugetate pentru acordarea acestui drept pentru perioada 

11.09.2018-11.12.2018, demonstrează culpa acesteia, care, în calitatea sa de ordonator 

terţiar de credite avea obligaţia să prevadă sumele corecte, fără discriminare, căci 

determinările s-au efectuat asupra locurilor de muncă la care sunt expuşi angajaţii şi 

nu asupra angajaţilor nominal. 

Chiar legiuitorul definește condiţiile de muncă vătămătoare: totalitatea 

situaţiilor care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, 

respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii. 

În susţinere, invocă dispoziţiile art. 2 al Regulamentului-cadru al H.G nr. 

917/2017, reiterând cererea de respingere a apelului. 

Examinând hotărârea apelată în raport de motivele de apel invocate, apărările 

intimatelor şi dispozițiile legale aplicabile Curtea de Apel a reţinut caracterul fondat al 

cererii de apel formulate pentru considerentele redate în continuare.  

Constată instanţa de apel, verificând modul în care a procedat instanţa de fond 

la stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea dispoziţiilor legale ce reglementează 

salarizarea personalului C.R.P.P.C., că instanța de fond a reținut – în privința sporului 

pentru condiții de muncă – faptul că acesta este prevăzut de lege și se impune a fi 

calculat și acordat începând cu 11.09.2018, așa cum au solicitat reclamantele. 

Reclamantele intimate susțin îndreptățirea la acordarea sporului pentru condiții 

vătămătoare de 15%, începând cu data de 11.09.2018, dată la care a fost emisă de către 

DSP - Compartiment Medicina Muncii adresa nr. 14856/11.09.2018 privind 

interpretarea raportului de măsurători nr. 177/4.05.2016, adresă prin care s-a apreciat 

că la nivelul diferitelor organe și sisteme se pot înregistra afectări temporare sau 

definitive ale structurii și funcțiilor. 

Reclamantele sunt personal contractual ce își desfășoară activitatea în cadrul 

C.R.P.P.C.R.N-E.I. și solicită acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau 

vătămătoare în cuantum lunar de 15% din salariul de bază, începând cu 11.09.2018 şi 

pentru viitor, întemeindu-şi pretenţiile pe dispoziţiile HG nr. 917/2017. 

Potrivit art. 23 din Legea nr. 153/2017, „Locurile de muncă și categoriile de 

personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în 
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anexele nr. I - VIII și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de 

zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin 

regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 

domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, 

cultură, diplomație, justiție, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine 

publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale 

autonome, care se aprobă prin hotărâre a guvernului, la propunerea fiecăruia dintre 

ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și 

securitate națională sau a fiecăreia dintre autoritățile publice centrale autonome, cu 

avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și 

cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.” 

Dispoziţiile Capitolului I lit. B art. 1 din Anexa VIII la Legea nr. 153/2017 

prevăd că funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau 

vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat. 

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi 

condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, 

cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în 

limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază 

buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile 

abilitate în acest sens. 

H.G. nr. 917/2017 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului 

pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia 

ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică centrală, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 1.039 din 29 decembrie 2017 reglementează 

procedura ce trebuie urmată în vederea stabilirii locurilor de muncă pentru care se vor 

acorda sporuri privind condițiile de muncă, întinderea sporului, persoanele ce vor 

beneficia de acest spor etc. 

Art. 2 din HG nr. 917/2017 prevede că: „Regulamentul-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru 

condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală 

reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 

a mărimii concrete, precum şi a condiţiilor de acordare a sporurilor pentru condiţii de 

muncă prevăzute în Capitolul II din Anexa nr. VII, precum şi în Capitolul I şi 

Capitolul II din Anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, cu excepţia personalului încadrat 

în administraţia publică locală.” Art. 3 statuează în sensul că: „Acordarea sporului 

pentru condiţii de muncă, în limitele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, este în 

responsabilitatea ordonatorului de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea 

în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli 

aprobat.” 

Drepturile solicitate de reclamantele intimate sunt reglementate de dispozițiile 

legii unice de salarizare, iar potrivit dispozițiile art. 1 alin. 3 din Legea-cadru nr. 

153/2017, de la data intrării în vigoare a legii, drepturile salariale ale personalului 

plătit din bugetul general consolidat al statului sunt și rămân, în mod exclusiv, cele 

prevăzute în lege. 

În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, prin art. 

36 s-a stabilit că, la data intrării în vigoare, 1 iulie 2017, trebuie să se procedeze atât la 

reîncadrarea personalului salarizat din fonduri publice, cât și la stabilirea salariilor de 
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bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și 

indemnizațiilor lunare potrivit art. 38. 

Astfel, legea impune obligația angajatorilor de stabilire a drepturilor salariale 

potrivit dispozițiilor art. 38, care stabilesc faptul că prevederile legii de salarizare 

unitară se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017. 

Art. 38 alin. 3 lit. a din Legea nr. 153/2017, aplicabil şi în cazul reclamantelor, 

prevede că, pentru anul 2018, se acordă următoarele creșteri salariale: 

„a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de 

funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, 

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

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

indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază 

personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat 

pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care 

personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții”. 

Reclamantele intimate nu se încadrează în categoria de personal pentru care 

legiuitorul a prevăzut excepții de la regula acordării în anul 2018 a salariului de bază și 

a sporurilor aferente lunii decembrie 2017 majorate cu 25%, așa cum a prevăzut, spre 

exemplu, pentru funcționarii ce lucrează în domeniul sănătate (art. 38 alin. 3 lit. c) 

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

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

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

Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a 

depăşi limita prevăzută la art. 25”. 

De asemenea, reclamantele nu se încadrează nici în ipoteza prevăzută de 

dispozițiile art. 38 alin. 6 din Legea nr. 153/2017 care ar fi determinat aplicarea în 

integralitate a dispoziţiilor legii salarizării, înlăturând dispoziţiile de aplicare 

temporară prevăzute la art. 38. 

Prin urmare, reține Curtea de Apel că sporul pentru condiții de muncă nu poate 

fi acordat în forma solicitată de reclamantele intimate pentru perioada 11.09.2018-

11.12.2018, legiuitorul prevăzând în mod expres drepturile salariale ce se pot acorda 

în anul 2018, respectiv cele aflate în plată în luna decembrie 2017, majorate cu 25%. 

Intrarea în vigoare a H.G. nr. 917/2017 nu poate fi interpretată ca o derogare de 

la dispozițiile art. 38 alin. 3 din lege, legiuitorul indicând în cuprinsul legii care sunt 

ipotezele de excepție în care drepturile salariale acordate în anul 2018 sunt stabilite 

altfel decât prin majorare cu 25% a celor din decembrie 2017. 

Or, aşa cum rezultă din interpretarea logică şi sistematică a dispozițiilor art. 38 

din Legea nr. 153/2017, drepturile salariale prevăzute de lege, printre care se numără 

şi sporul de condiţii vătămătoare reglementat de dispozițiile art. 23, se acordă în anul 

2018, cu respectarea dispoziţiilor normelor de aplicare temporală impuse de legiuitor.  

Această interpretare este în acord cu interpretarea dată în Decizia nr. 

82/26.11.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru 

dezlegarea unei chestiuni de drept. Majorarea salariului de bază pentru complexitatea 

muncii este prevăzută de dispoziţiile legii de salarizare în aceeaşi manieră ca şi sporul 

pentru condiţii vătămătoare, astfel că principiile de interpretare a dispozițiilor legale 

trebuie să fie aceleași cu cele expuse în Decizia HP nr. 82/2018 a ÎCCJ.   

A reținut Înalta Curte în considerentele Deciziei nr 82/2018 faptul că: „Art. 38 

din Legea-cadru nr. 153/2017 cuprinde dispoziții prin care se determină în mod 

specific condițiile de aplicare în timp a legii. 

Prin alin. (1) al acestui articol este instituită regula aplicării etapizate a legii, 

începând cu data de 1 iulie 2017, iar etapele temporare apar descrise în alin. (2) - (6).  
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A doua etapă, reglementată potrivit art. 38 alin. (3) lit. a), privește anul 2018, 

începând cu luna ianuarie 2018. Pentru acest an se prevede acordarea cuantumului brut 

al salariilor de bază și al celorlalte drepturi salariale avute în luna decembrie 2017, 

majorate cu 25%, fără a se depăși limita prevăzută de art. 25 din Legea-cadru nr. 

153/2017, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași 

condiții.” 

Astfel, interpretarea sistematică, logică și gramaticală a dispozițiilor art. 38 

alin. (2), (3), (4) și (6) privind aplicarea etapizată a legii, mai sus prezentate, impun 

concluzia că sporul pentru condiții vătămătoare, nu poate fi recunoscut reclamantelor 

pe cale judiciară pentru perioada 11.09.2018 – 01.12.2018, pentru că s-ar încălca 

prevederile art. 38 alin. 3 lit. a din Legea-cadru nr. 153/2017. 

Nu pot fi reţinute susţinerile reclamantelor intimate în sensul existenţei unei 

discriminări între acestea şi personalul cu statut de funcţionar din cadrul unităţii. 

Recunoaşterea dreptului la acordarea sporului pentru condiţii de muncă nu a cunoscut 

diferenţe funcţie de statutul angajatului, respectiv de angajat contractual sau funcţionar 

public, iar recunoaştere jurisdicţională a acestor drepturi pentru funcţionarii publici nu 

se susţine, în raport de soluţia definitivă dată în dosarul nr. XXX5/99/2018.  

A reținut Curtea de Apel, pentru considerentele arătate, caracterul fondat al 

criticilor aduse de către apelantul C.R.P.P.C.R.N.-E.I. sentinţei civile nr. 

945/19.06.2019 a Tribunalului Iaşi și, în temeiul dispozițiilor art. 480 C.proc.civ., a 

admis apelul şi a schimbat în parte sentința primei instanțe, iar pe fond a respins ca 

nefondată, pretenţia reclamantelor X şi Y privind obligarea pârâtului la plata sporului 

pentru condiţii periculoase sau vătămătoare pe perioada 11.09.2018-11.12.2018.  

Restul dispoziţiilor sentinţei apelate privind pretenţiile reclamantelor pentru 

perioada ulterioară datei de 11.12.2018, recunoscute de către angajator şi care nu au 

făcut obiect al criticilor în apel au fost păstrate. 

 

6. Tardivitate apel. Dovada de comunicare sentinţă. Forţa probantă a dovezii 

de înmânare a actului procedural 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Dreptul muncii. Litigii de muncă. 

Termenul de declarare a căii de atac. Tardivitate apel 

Indice alfabetic: Drept procesual civil; dovada de înmânare a actului procedural; forţa 

probantă; tardivitate apel. 

Temei de drept: art. 215 din Legea nr. 62/2011, art. 163 – 164 C.proc.civ.  

 

Dispoziţiile art. 163 C.proc.civ. impun comunicarea sentinţei către persoana în 

drept să o primească, care trebuie să semneze dovada de înmânare, dovadă ce este 

certificată de agentul însărcinat cu înmânarea. Dovada de înmânare întocmită de 

către agentul însărcinat cu înmânarea hotărârii judecătoreşti trebuie să cuprindă 

menţiunile prevăzute de dispoziţiile art. 164 C.proc.civ. 

În condiţiile în care, din dovada de înmânare ataşată dosarului, rezultă că 

hotărârea a fost înmânată reclamantului la sediul indicat de acesta, fiind primită de 

funcţionarul sau persona însărcinată cu primirea corespondenţei, potrivit menţiunilor 

făcute de agentul procedural, menţiuni care potrivit dispoziţiilor art. 164 alin. 4 

C.proc.civ. nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals, susţinerile 

privind comunicarea către altă persoană nu pot fi valorificate în lipsa declanşării 

procedurii înscrierii în fals de către apelantă. 

 



43 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

115/17.03.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 1171/14.11.2019 Tribunalul Vaslui a respins excepţia 

lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor U.A.T. municipiul B. şi C.L.B., a respins 

acţiunea formulată de reclamantul S.J.S.V. , în numele şi pentru membrii de sindicat, a 

respins cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta U.A.T. municipiul B. în 

contradictoriu cu chemata în garanţie D.S.P.V., a respins acţiunea formulată de 

reclamantul S.J.S.V., în numele şi pentru membrii de sindicat în contradictoriu cu 

pârâta D.S.P.V. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut că, referitor la 

excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor U.A.T. municipiul B. şi C.L.B., 

aceşti pârâţi au calitate procesuală pasivă pentru următoarele considerente: 

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

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

persoanei împotriva căreia se poate exercita acţiunea. 

Pot fi părţi în conflictele de muncă, potrivit art. 267 C. muncii „a) salariaţii, 

precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul 

prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; 

b) angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă 

temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă 

desfăşurată în condiţiile prezentului cod; 

c) sindicatele şi patronatele; 

d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor 

speciale sau al Codului de procedură civilă.” 

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

raport. 

Întrucât reclamantul este acela care declanşează procedura judiciară lui îi 

revine obligaţia de a justifica atât calitatea sa procesuală, cât şi calitatea procesuală a 

pârâtului. 

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

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

de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază pretenţia reclamantul. 

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive este o excepţie de fond, peremptorie, 

absolută. 

În speţă, instanţa constată că reclamantul a solicitat prin acţiunea introductivă 

obligarea pârâţilor U.A.T. municipiul B. şi C.L.B. la acordarea voucherelor de 

vacanţă”. 

Angajatorul membrilor de sindicat reprezentaţi, aşa cum rezultă din contractele 

individuale de muncă, este U.A.T. municipiul B. şi acesteia îi revine obligaţia potrivit 

art. 4 lit. a din aceste contracte să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din 

contractele individuale de muncă şi din lege.  

Această obligaţie este prevăzută şi de dispoziţiile art. 40 alin. 2 lit. c din 

C.muncii: „să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul 

colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă”.  

Mai mult decât atât, potrivit prevederilor art. 1 alin. 5 din OUG nr. 8/2009, 

„Voucherele de vacanţă sunt integral suportate de către angajator, în condiţiile art. 3”. 

Faţă de cele reţinute, instanţa a constatat că pârâta U.A.T. municipiul B. are 

calitate procesuală pasivă motiv pentru care excepţia invocată a fost respinsă. 

În ceea ce priveşte calitatea procesuală pasivă a pârâtului C.L.B., instanţa a 

constatat că potrivit art. 2 alin. 1 lit. b din OUG nr. 162/2008 autorităţile administraţiei 
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publice locale asigură „asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ”, iar 

potrivit art. 3 alin. 3 din acelaşi act normativ „în vederea exercitării de către 

autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute la 

art. 2 alin. (1) lit. b) şi d), sumele necesare se asigură în baza unui contract*) încheiat 

de către acestea cu direcţiile de sănătate publică, în condiţiile legii”. 

Instanţa a mai constatat că între pârâtul C.L.B. şi D.S.P.V. a fost încheiat 

Contractul nr. 9/15.03.2018 care, la art. 5 alin. 2, prevede obligaţia consiliului local de 

a „solicita în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă sumele 

necesare pentru asigurarea drepturilor salariale...” astfel că şi acest pârât, raportat la 

obiectul cererii de chemare în judecată, are calitate procesuală pasivă, motiv pentru 

care excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată a fost respinsă. 

Membrii de sindicat reprezentaţi M. I., D. A. M., I. D. L., E. G., P. M., R. M., 

P. J., S. V. M., R. M. I., I. C., R. A., G. D., A. G., B. M., C. T., M.  C. C., B. S. L., G. 

D., T. D., B. C. F., G. M., P. C. M. şi F. A. S. au calitatea de asistenţi medicali, 

salariaţi ai UAT B. şi au solicitat obligarea pârâţilor la acordarea voucherelor de 

vacanţă aferente anului 2018. 

Conform art. 1 din OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă: 

„(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru 

recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care 

încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în 

condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanţă. (…) 

(3) Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această 

destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din 

domeniul bugetar...” 

Astfel, textul legal care reglementează acordarea voucherelor de vacanţă 

stabileşte condiţiile în care se acordă, respectiv condiţia respectării prevederilor 

cuprinse în legile bugetului, deci în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în 

bugetul de stat sau în bugetele locale. 

Analizând textelor legale care reglementează acordarea voucherelor de vacanţă 

instanţa a reţinut că sunt impuse anumite limite şi condiţii de acordare a acestora. În 

primul rând, dispoziţia legală nu impune o obligaţie absolută a angajatorului pentru 

acordarea sumelor sub forma voucherelor de vacanţă, ci, dimpotrivă, acest drept se 

poate valorifica doar în condiţiile prevederii în bugetul de venituri şi cheltuieli a unor 

sume cu această destinaţie. 

Prin Decizia nr. 39/29 mai 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 615 din 31 iulie 2017, decizie obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. 

(3) din Codul de procedură civilă, s-au statuat următoarele: „În interpretarea şi 

aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

8/2009, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, 

raportat la dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

80/2010, aprobată prin Legea nr. 283/2011, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 84/2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014 şi art. 5 alin. (2) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013, aprobată prin Legea nr. 168/2014, dreptul la plata 

tichetelor/voucherelor de vacanţă este condiţionat de alocările bugetare prevăzute cu 

această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale ale instituţiilor 

publice.” 

În considerentele acestei decizii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut 

următoarele: „(…) 66. Aşadar, existenţa dreptului angajatului unei instituţii bugetare 

de a beneficia de prime de vacanţă sub forma tichetelor/voucherelor de vacanţă este 

subsumată condiţiei legale a alocării în bugetul instituţiei respective de sume cu 

această destinaţie”. 
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Totodată, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, un stat 

poate introduce, suspenda sau elimina plata unor remuneraţii, prin intermediul unor 

modificări legislative. În acest sens este Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în 

Cauza Kechko împotriva Ucrainei, care, potrivit paragrafului 23, a reţinut: „Curtea 

consideră că statul este cel care este în măsură să stabilească ce beneficii trebuie 

plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate dispune introducerea, 

suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de beneficii prin modificări legislative 

corespunzătoare. Totuşi, atunci când o dispoziţie legală este în vigoare şi prevede 

plata anumitor beneficii, iar condiţiile stipulate sunt respectate, autorităţile nu pot 

refuza în mod deliberat plata acestora atâta timp cât dispoziţiile legale rămân în 

vigoare”. 

În al doilea rând, trebuie ca sumele necesare acordării tichetelor de vacanţă să 

fie prevăzute în bugetul instituţiei. Or, în cauză, la data formulării prezentei cereri în 

bugetul DSP. nu era prevăzută nicio sumă cu această destinaţie. Nu se contestă faptul 

că s-au făcut demersuri în acest sens dar acestea nu au dus la rectificarea bugetului în 

vederea acordării tichetelor de vacanţă. 

Aşa cum s-a reţinut acordarea beneficiului unor vouchere de vacanţă era expres 

condiţionată de luarea de către instituţiile abilitate în domeniul bugetar a măsurilor 

necesare privind alocarea unor sume cu această destinaţie. 

Astfel, unitatea angajatoare a solicitat DSP, prin adresa nr. 2612/30.07.2018, 

suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor de personal, iar prin adresa nr. 

2616/30.07.2018 a solicitat expres acordarea sumelor necesare în vederea 

achiziţionării voucherelor de vacanţă pentru medicii şi asistenţii medicali care 

funcţionează în cadrul cabinetelor medicale şcolare. Ulterior, la solicitarea sindicatului 

reclamant, prin adresa nr. 20716/03.10.2018 instituţia angajatoare a reiterat cererea de 

suplimentare a bugetului alocat prin Contractul nr. 9/15.03.2018 anexând nota de 

fundamentare pentru cheltuielile de personal solicitate (vouchere de vacanţă). DSP a 

solicitat la rândul ei M.S. suplimentarea bugetului pentru cheltuielile de personal prin 

adresa nr. 14063/22.10.2018, dar ordonatorul principal de credite nu a comunicat 

niciun răspuns la această solicitare. Anterior acestor demersuri prin adresa nr. 

6287/14.05.2018 D.S.P. V. a solicitat M.S. (ordonatorul principal de credite) punctul 

de vedere cu privire la decontarea contravalorii voucherelor de vacanţă, iar prin adresa 

nr. 31299/21.06.2018 această instituţie a comunicat un răspuns prin care a invocat 

prevederi legale concluzionând că nu are calitatea de angajator pentru personalul, 

pentru care au fost încheiate contractele. 

Reţinând că pârâţii au respectat dispoziţiile legale în materie, depunând în acest 

sens diligenţele necesare în vederea obţinerii şi alocării fondurilor necesare 

achiziţionării voucherelor de vacanţă, instanţa a constatat că acordarea acestora nu este 

posibilă, deoarece fondurile nu au fost avansate de la bugetul de stat, motiv pentru care 

a respins acţiunea. 

Cu privire la cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta U.A.T., 

instanţa a reţinut următoarele: chemarea în garanție reprezintă acea cerere de 

intervenție forțată prin care una dintre părțile litigante solicită introducerea în proces a 

unui terț, împotriva căruia ar putea formula acțiune separată în garanție sau în 

despăgubiri, pretinzând soluționarea acesteia în litigiul pendinte. 

Prin raportare la dispoziţiile art. 72 C.proc.civ., chemarea în garanţie reprezintă 

acea forma de participare a terţelor persoane în procesul civil care conferă uneia dintre 

părţi posibilitatea de a solicita introducerea în proces a acelor persoane care ar avea 

obligaţia de garanţie sau de despăgubire în ipoteza în care partea respectivă ar pierde 

procesul. 

Chemarea în garanţie a terţilor de către pârât reprezintă o cerere nouă în 

justiţie, o adevărată acţiune, motiv pentru care produce efectele pe care în general le 
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determina o cerere de chemare în judecată, la care se adaugă şi unele specifice, 

derivând, pe de-o parte, din caracterul incidental al acestei cereri, iar pe de altă parte, 

din caracterul ei necesar dependent şi subordonat faţă de cererea principală. 

Având în vedere soluţia pronunţată faţă de cererea principală, instanţa a respins 

cererea de chemare în garanţie, partea nefiind căzută în pretenţii. 

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

netemeinică. 

A invocat apelantul aplicarea greşita a normelor de drept deoarece OUG nr. 

8/2009 a fost modificată prin OUG nr. 90/5 decembrie 2017 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, modificare ulterioara Deciziei nr 39/29 mai 2017 a ICCJ.  

Analizând aceste prevederi legale, susţine că art. 1 alin. (2) din OUG nr. 

8/2009 foloseşte termenul „acordă” ceea ce determină concluzia neîndoielnică în 

sensul că, în sfera raporturilor de muncă ce apar la nivelul angajatorului instituţie 

publică centrală si/sau locală, se instituie un veritabil drept în beneficiul angajatului - 

personal încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă în cadrul unei 

unităţi bugetare și o obligaţie absolută (și nicidecum condiţionată) în sarcina 

angajatorului în acelaşi sens sunt și prevederile HG nr. 215/2009 ce reglementează 

Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță. 

Din coroborarea prevederilor art. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009 cu art. 9 alin. 3 

din OUG nr. 90/2017 rezultă că acordarea acestui drept reprezintă o obligaţie pentru 

toți angajatorii din sectorul public, nefiind o opţiune în materie de cheltuieli. Această 

obligaţie imperativă generează obligaţia subsecventă de evidenţiere în bugetul propriu 

a tuturor sumelor ce se impun a fi acordate cu această destinaţie. 

Or, după cum s-a statuat și în practica judiciară „Obligaţia corelativă de a aloca 

fonduri bugetare nu reprezintă o condiţie facultativă a angajatorului, deoarece obligaţia 

primară de a «îndeplini/materializa» dreptul la o bonificaţie pentru salariat în vederea 

efectuării de către acesta a concediului de odihna reprezintă o obligaţie «pură și 

simplă», neafectată de modalităţi.” (Sentinţa civilă nr. 441/20.05.2019 a Tribunalului 

Suceava, definitivă prin neapelare). 

Pe de alta parte, odată cu modificarea adusă prin OUG nr. 40/2017 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanţă, în sarcina angajatorului a rămas doar posibilitatea 

de a stabili „în limita resurselor bugetare, angajatorul stabileşte, în condiţiile alin. (2), 

când acordă voucherele de vacanţă” și nicidecum dacă va acorda sau nu acest drept 

pentru salariaţi. 

În contextul în care anul 2018 s-a sfârşit iar salariaţii nu au beneficiat nici până 

în prezent de acest drept, consideră că acţiunea este pe deplin întemeiată, impunându-

se obligarea pârâţilor la acordarea voucherelor de vacanţă aferente anului 2018, în 

favoarea membrilor de sindicat. În caz contrar s-ar crea o situaţie de discriminare în 

raport de ceilalţi bugetari care au beneficiat, atât în anul 2018, cât și în anul 2019, de 

vouchere de vacanță, discriminare sancţionată atât de legislația internă cât și de art. 4 

din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

În drept a invocat art. 486 C.proc.civ., art. 1 și urm. din OUG nr. 80/2009, art. 

9 din OUG nr. 90/2017. 

Intimaţii U.A.T. şi C.L.B. au formulat întâmpinare prin care solicită 

respingerea apelului ca nefondat, reluând tezele defensive expuse şi pe fondul cauzei. 

Intimata D.S.P. a depus la dosar precizări prin care solicită admiterea excepţiei 

tardivităţii apelului.  

La termenul de judecată din data de 03.03.2020, instanţa, din oficiu, a invocat 

excepţia tardivităţii apelului în raport de disp. art. 215 din Legea nr. 62/2011. 
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Analizând prioritar, conform disp. art. 248 raportat la art. 482 C.proc.civ., 

excepţia tardivităţii căii de atac exercitate, Curtea de Apel constată că este fondată.  

Conform dispozițiilor art. 215 din Legea nr. 62/2011, ce derogă de la 

dispoziţiile art. 468 alin. 1 C.proc.civ., în materia cauzelor având ca obiect litigii de 

muncă, termenul de apel este de 10 zile, iar conform art. 468 alin. 2 C.proc.civ., 

termenul de apel curge de la comunicarea hotărârii. 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că sentinţa a fost comunicată 

reclamantului S.J.S.V. la data de 25.11.2019, conform dovezii de primire aflată la 

dosarul primei instanţe, şi a declarat apel la data de 16.12.2019, când a fost depus la 

registratura Tribunalului Vaslui. 

Reţine Curtea de Apel faptul că sunt neîntemeiate susţinerile apelantei privind 

nelegalitatea comunicării hotărârii judecătoreşti pentru considerentele următoare: 

Comunicarea hotărârii apelate s-a realizat la 25.11.2019 ora 11, la sediul 

reclamantei apelante, aşa cum a fost acesta indicat în cererea de chemare în judecată, 

respectiv la sediul din Vaslui, dovada de înmânare fiind semnată de persoana 

însărcinată cu primirea corespondenţei.  

Comunicarea către persoana însărcinată cu primirea corespondenţei este 

reglementată expres ca modalitate de înmânare a actului de procedură de dispoziţiile 

art. 162 C.proc.civ., sentinţa apelată fiind comunicată în această manieră. 

Dovada de înmânare întocmită de agentul însărcinat cu înmânarea hotărârii 

judecătoreşti cuprinde menţiunile prevăzute de dispoziţiile art. 164 C.proc.civ., 

hotărârea fiind înmânată reclamantului la sediul indicat de acesta, fiind primită de 

funcţionarul sau persona însărcinată cu primirea corespondenţei, potrivit menţiunilor 

făcute de agentul procedural, menţiuni care potrivit dispoziţiilor art. 164 alin. 4 

C.proc.civ. nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals. 

Faptul că pe dovada de înmânare a sentinţei s-a aplicat ştampila S.J.U. Vaslui 

nu atrage nulitatea comunicării, aşa cum susţine reclamanta apelantă. 

Menţiunile obligatorii a fi consemnate în dovada de înmânare sunt cele 

prevăzute expres la alin. 3 din art. 164 C.proc.civ., prin urmare aplicarea stampilei 

unităţii spitaliceşti în care reclamanta apelantă şi-a indicat sediul nu atrage nulitatea 

comunicării.  

În ceea ce priveşte existenţa unei prezumţii a faptului comunicării către altă 

persoană, susţinută de apelantă, această prezumţie nu poate fi valorificată câtă vreme 

forţa probantă a dovezii de înmânare este prevăzută de lege iar înlăturarea acesteia nu 

poate avea loc prin prezumţii simple având în vedere dispoziţiile art. 329 C.proc.civ., 

ci doar ca urmare a parcurgerii procedurii prevăzute la art. 164 alin. 4.  

De altfel, pe parcursul întregii proceduri judecătoreşti comunicările către 

reclamantă s-au făcut în aceeaşi manieră, dovezile de înmânare a actelor procedurale 

ataşate la dosarul de fond purtând ştampila S.J.U. Vaslui, chestiune ce nu a fost 

invocată ca şi viciu procedural de reclamantă, deşi aceasta a fost prezentă în instanţă. 

Comunicarea prin mail ataşată de apelantă concluziilor privind tardivitatea 

declarării căii de atac, mail trimis de către preşedintele de sindicat avocatului şi care 

menţionează ca dată a comunicării sentinţei data de 26.11.2019 nu face dovadă 

împotriva celor menţionate în actul procedural din care rezultă ca dată a comunicării 

sentinţei data de 25.11.2019.  

Dispoziţiile art. 163 C.proc.civ. invocate de apelantă impun comunicarea 

sentinţei către persoana în drept să o primească, care trebuie să semneze dovada de 

înmânare, dovadă ce este certificată de agentul însărcinat cu înmânarea. Or, aceste 

dispoziţii apar a fi respectate în cauză. Susţinerile reclamantei apelante privind 

comunicarea la sediul unei alte instituţii, respectiv către altă persoană juridică nu pot fi 

valorificate de prezenta instanţă în lipsa declanşării procedurii înscrierii în fals de către 

apelantă. 
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Reţinând forţa probantă a menţiunilor dovezii de înmânare a sentinţei aflate la 

dosarul de fond, data de la care curge termenul de 10 zile pentru declararea căii de atac 

este 25.11.2019, termen care, calculat potrivit art. 181 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ. s-a 

împlinit pentru reclamant la data de 06.12.2019. 

În consecinţă, întrucât în cauza de faţa cererea de apel a fost depusă de apelant 

la registratura instanţei la data de 09.12.2019, după împlinirea termenului imperativ 

prevăzut de art. 215 din Legea nr. 62/2011 Curtea de Apel admite excepţia tardivităţii 

declarării căii de atac invocată din oficiu şi în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., 

respinge apelul ca tardiv, fără a mai trece la analiza criticilor formulate, ce ţin de 

fondul litigiului. 

 

7. Personal didactic de conducere. Spor de suprasolicitare neuropsihică 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 

Index alfabetic: drepturi salariale 

Temei de drept: art. 16 din Anexa 1 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată prin 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018, aprobată prin Legea nr. 

61/2019 

 

Conform dispozițiilor prevăzute la Anexa I la Legea nr. 153/2017, Cap. I lit. B 

art. 16, forma în vigoare pentru perioada de referință, „pentru personalul didactic de 

predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% 

din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.” 

Norma juridică se referă la personalul didactic, or, potrivit art. 88 alin. 2 din 

Legea nr. 1/2011, personalul didactic este format din personalul didactic de predare, 

personalul didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de îndrumare și 

control. 

Mai mult, legiuitorul a înțeles să clarifice care sunt beneficiarii sporului de 

suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, modificând, art. 16 al 

Anexei I Cap. I lit. B din legea salarizării, prin Legea nr. 61/2019 privind aprobarea 

OUG nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice: „Pentru personalul didactic de 

predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut 

la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4 - 6 şi punctul 2 din anexa nr. I capitolul I litera A, se 

acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază.” 

Prin urmare, dispoziția legală atât în forma inițială, cât mai ales în varianta 

modificată ulterior, este aplicabilă reclamantului. Prevederile art. 16 nu fac distincție 

între categoriile de personal didactic, astfel că întreg personalul didactic din 

învățământul liceal trebuie să beneficieze de sporul de suprasolicitare neuropsihică de 

10% din salariul de bază. De altfel, reclamantul chiar a încasat acest spor după data 

de 01.02.2019 nefiind invocată nici o justificare întemeiată pe o dispoziție legală 

pentru neplata beneficiului, începând cu luna decembrie 2018. 

 

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

109/17.03.2020 
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Prin sentinţa civilă nr. 1404/30.09.2019, Tribunalul Iaşi a admis acţiunea 

formulată de Alianța Sindicală, în numele şi pentru reclamantul X, în contradictoriu cu 

unitatea şcolară Colegiul. 

Obligă pârâta să plătească reclamantului sporul de suprasolicitare neuropsihică 

de 10% din salariul de bază, pentru perioada  01.12.2018-31.01.2019, sumă actualizată 

în funcţie de indicele de inflaţie la data plăţii efective, precum şi dobânda legală 

aferentă acestor drepturi salariale neacordate, de la data scadenţei şi până la data plăţii 

efective. 

 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

Membrul de sindicat reprezentat în prezenta cauză, X, a fost în anul şcolar 

2018-2019 cadru didactic de conducere, având funcţia de director adjunct la instituţia 

şcolară pârâtă.  

Reclamantul cumulează și calitatea de cadru didactic de predare, desfășurând 

activitatea de predare de 8 ore, respectiv 6 ore de predare pe săptămână, conform 

adeverinței nr. 1313/12.07.2019, neachitându-i-se sporul de suprasolicitare 

neuropsihică de 10% din salariul de bază începând cu 1 decembrie 2018 pentru orele 

efective de predare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 16 din Anexa 1 Legea 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, în forma în vigoare la acest moment: „Pentru 

personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de 

conducere prevăzut la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4 - 6 şi punctul 2 din anexa nr. I, 

capitolul I, litera A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din 

salariul de bază.” 

Funcţiile de director şi director adjunct la unitatea de învăţământ preuniversitar 

sunt menţionate la nr. curent 5 şi 6 punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A din 

Anexa 1 Legea 153/2017, beneficiind, prin urmare, de sporul de suprasolicitare 

neuropsihică de 10% din salariul de bază. 

Faţă de aceste dispoziţii legale Tribunalul reţine faptul că anterior, acest text de 

lege nu prevedea expres că se acordă sporul şi pentru personalul didactic de conducere 

(art. 16, în forma anterioară modificării statuând: „Pentru personalul didactic de 

predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din 

salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018”.). 

Cu toate acestea, reține Tribunalul faptul că dispoziția legală citată nu făcea 

distincție după cum personalul didactic de predare desfășura exclusiv activitate de 

predare sau îndeplinea și funcții de conducere, prin urmare reclamantului, cadru 

didactic de conducere care desfășura și activitate de predare i se cuvenea acordarea 

sporului de 10% de suprasolicitare neuropsihică, acest spor fiind acordat prin 

dispoziţia legală citată în considerarea caracterului activității desfășurate, anume 

activitatea de predare, activitate care presupune, într-adevăr, o suprasolicitare 

neuropsihică, recompensată de legiuitor prin sporul de 10% din salariul de bază. 

Prin dispoziția legală s-a statuat că acest spor se acordă începând cu data de 1 

decembrie 2018 și Tribunalul are în vedere faptul că, deși la data respectivă dispoziția 

legală nu prevedea expres că sporul se acordă și personalului de conducere, plata 

acestui spor trebuia efectuată și în beneficiul cadrelor didactice de conducere câtă 

vreme acestea desfășurau și activitate didactică de predare, neexistând nicio rațiune de 

excludere de la aplicarea disp. art. 16 din anexa 1 Legea nr. 153/2017. 

Reţinând şi faptul că prin Legea 61/15 aprilie 2019 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-a 

prevăzut expres că beneficiază de acest spor şi cadrele didactice de conducere, 

Tribunalul apreciază că este întemeiată acţiunea și o admite, reclamantul fiind 
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îndreptăţit la plata sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de 

bază, pentru perioada 01.12.2018 – 31.01.2019. 

De asemenea, aceste sume urmează a fi plătite în cuantum actualizat cu 

indicele de inflaţie şi majorat cu dobânda legală de la data scadenţei până la plata 

efectivă a acestora. 

Actualizarea creanţei cu indicele de inflaţie reprezintă un calcul matematic, 

aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piaţă, prin intermediul căruia se 

măsoară gradul de depreciere a valorii banilor aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la 

puterea lor de cumpărare. Scopul actualizării fiind acela de a menţine valoarea reală a 

obligaţiei monetare la data efectuării plăţii, aceasta se acordă cu titlu compensatoriu 

(damnum emergens). 

În schimb, dobânda legală penalizatoare, reprezentând câştigul pe care 

creditorul l-ar fi obţinut din investirea banilor, dacă aceştia ar fi fost plătiţi la scadenţă, 

se acordă cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin întârziere şi acoperă beneficiul 

nerealizat (lucrum cessans), acordarea dobânzii legale alături de actualizarea cu 

indicele de inflaţie neconducând la o dublă reparare a prejudiciului, ci asigurând o 

reparare integrală a acestuia, în acord cu dispoziţiile art. 1531 din Codul civil din anul 

2009. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul Colegiul, arătând că unitatea 

şcolară a respectat întocmai prevederile legale, neexistând posibilitatea de a fi greşit 

modul de stabilire şi calcul al salariilor şi sporurilor angajaţilor, acesta realizându-se 

prin programul de salarizare EDUSAL, program care este actualizat automat cu toate 

actele normative în vigoare privind salarizarea personalului din învăţământ. 

Prin urmare, unitatea şcolară a emis deciziile/actele adiţionale în mod legal şi 

corect, neexistând erori în ceea ce priveşte calculul salariului de bază şi al sporurilor 

acordate. 

Programul de salarizare EDUSAL a fost pus la dispoziţie de ministerul 

educaţiei în baza Ordinului nr. 4576/11 iulie 2011 privind validarea fluxurilor 

financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, 

modificată şi completată. Citează dispozițiile art. 1, alin. (1) şi (2), Capitolul 1 din 

anexa nr. 4 din ordinul anterior menționat. 

Intimata Alianţa Sindicală, în numele şi pentru membrul de sindicat reclamant 

X, a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului formulat de unitatea 

de învăţământ, Colegiul, ca fiind netemeinic şi nelegal, pentru următoarele motive: 

Membrul de sindicat, reclamant în prezenta cauză, este cadru didactic de 

conducere, care cumulează şi calitatea de cadru didactic de predare, desfăşurând 

activitatea de predare, conform adeverinţei anexate.  

Acestuia nu i s-a acordat sporul de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din 

salariul de bază, începând cu data de 01.12.2018, pentru orele efective de predare, 

contrar dispoziţiilor legale. 

Programul EDUSAL nu este altceva decât punerea în practică a calculului şi 

plăţii salariilor, aşa cum au fost stabilite de angajator, aşadar solicită instanţei să 

înlăture susţinerile apelantei din cererea de apel. 

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

prisma dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată că apelul este nefondat. 

Reclamantul X, având funcția didactică de profesor, a fost încadrat în anul 

școlar 2018-2019 pe funcția de director adjunct în cadrul unității pârâte. 

Reclamantul este nemulțumit deoarece pentru perioada 01 decembrie 2018-31 

ianuarie 2019 nu a beneficiat de sporul de suprasolicitare neuropsihică, în cuantum de 

10% din salariul de bază, în temeiul art. 16 din Anexa I, Cap. I, lit. B la Legea nr. 

153/2017. 
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Conform dispozițiilor prevăzute la Anexa I la Legea nr. 153/2017, Cap. I lit. B 

art. 16, forma în vigoare pentru perioada de referință, „pentru personalul didactic de 

predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din 

salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018.” 

Norma juridică se referă la personalul didactic, or, potrivit art. 88 alin. 2 din 

Legea nr. 1/2011, personalul didactic este format din personalul didactic de predare, 

personalul didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de îndrumare și control. 

Mai mult, legiuitorul a înțeles să clarifice care sunt beneficiarii sporului de 

suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, modificând, art. 16 al 

Anexei I, Cap. I lit. B din legea salarizării, prin Legea nr. 61/2019 privind aprobarea 

OUG nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice: „Pentru personalul didactic de 

predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la 

punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4 - 6 şi punctul 2 din Anexa nr. I Capitolul I litera A, se acordă 

un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază.” 

Prin urmare, dispoziția legală atât în forma inițială, cât mai ales în varianta 

modificată ulterior, este aplicabilă reclamantului. Prevederile art. 16 nu fac distincție 

între categoriile de personal didactic, astfel că întreg personalul didactic din 

învățământul liceal trebuie să beneficieze de sporul de suprasolicitare neuropsihică de 

10% din salariul de bază. De altfel, reclamantul X chiar a încasat acest spor după data 

de 01.02.2019 nefiind invocată nici o justificare întemeiată pe o dispoziție legală 

pentru neplata beneficiului, începând cu luna decembrie 2018. 

Faptul că programul de salarii EduSal a blocat acordarea sporului de 

suprasolicitare neuropsihică de 10%, nu constituie un motiv al nerecunoașterii și plății 

dreptului, câtă vreme dispoziția legală reglementează acordarea dreptului invocat de 

reclamant. 

Având în vedere aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 480 

Cod procedură civilă, Curtea respinge apelul declarat și menține hotărârea primei 

instanțe. 

 

8. Contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probantă 

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

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

contractului de muncă 

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei , 

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

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

executării contractului de muncă 

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

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

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

 

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

100/03.03.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 1149/29.07.2019, Tribunalul Iași a admis contestaţia 

formulată de contestatoarea X, în contradictoriu cu intimata Casa Teritorială de Pensii 

Iaşi. 
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A anulat Deciziile nr. 103290/R/22.10.2018 şi 103290/R/12.11.2018 emise de 

Casa Teritorială de Pensii Iaşi. A obligat intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi să 

emită pe numele contestatoarei două noi decizii de soluţionare a cererilor de 

pensionare înregistrate sub nr. 71065/06.09.2018 şi 71067/06.09.2018 prin care să 

valorifice în favoarea acesteia, începând cu data de 06.09.2018, datele evidenţiate în 

Adeverinţa nr. 1482/14.08.2018 emisă de SC „Q.” SRL Iaşi. A obligat intimata să 

plătească contestatoarei suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Obiectul prezentei cauze îl constituie cererea formulată de contestatoarea X, în 

contradictoriu cu intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi, prin care solicită anularea 

Deciziilor nr. 103290/R/22.10.2018 şi nr 103290/R/12.11.2018 şi obligarea pârâtei la 

emiterea unei noi decizii de calculare şi stabilire corectă şi legală a drepturilor de 

asigurări sociale, prin valorificarea datelor înscrise în adeverinţele eliberate de 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi cu nr. l595/CCMMRM/30.01.2017 şi nr. 

19696/CCMMRM/28.08.2018 precum şi adeverinţa nr. 1482/14.08.2018 emisă de 

„Q.” - păstrătorul arhivei fostei SC M. Iaşi, cu reducerea vârstei standard de 

pensionare, în raport de data depunerii cererii de pensionare - 06.09.2018, conform 

prevederilor art. 55 şi art. 65 din Legea nr. 263/2010, respectiv cu luarea în calcul a 

perioadei de activitate cuprinsă între data de 01.01.1997 - 31.12.1997, activitate 

desfăşurată la SC M. SA certificată prin adeverinţele menţionate anterior şi înscrisă în 

carnetul de muncă al contestatoarei, seria Bd nr. 0751157, de la poziţiile 47 la 53; cu 

cheltuieli de judecată.  

Cu privire la decizia contestată emisă de intimată sub nr. 

103.290/R/22.10.2018, instanţa reţine că prin aceasta intimata a respins cererea 

contestatoarei de înscriere la pensia anticipată parţială, întrucât nu erau îndeplinite 

condiţiile prevăzute de art. 65 din Legea nr. 263/2010, în sensul că stagiul de cotizare 

realizat de aceasta (25 de ani 10 luni si 26 zile) este mai mic decât stagiul complet de 

cotizare de 31 de ani si 8 luni prevăzut de Anexa nr. 5 a Legii nr. 263/2010 pentru 

persoanele de sex feminin născute în luna martie 1960, cum este şi petenta, la 

determinarea stagiului de cotizare realizat de aceasta intimata nu a valorificat perioada 

01.01.1997 - 31.12.1997 deoarece carnetul de muncă al contestatoarei nu prezintă 

certificarea legalităţii înscrierilor făcute, la data încetării contractului de muncă cu SC 

M. SA. În ceea ce priveşte adeverinţa nr. 1482/14.08.2018 eliberată de SC „Q.” SRL 

în calitate de deţinător al arhivei SC M. SA, perioada 01.01.1997 - 31.12.1997 nu a 

putut fi valorificată pentru aceleaşi motive expuse mai sus, respectiv perioada nu este 

certificată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi.” 

Instanţa reţine că în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de contestatoare în 

perioada 01.01.1997 - 31.12.1997, aceasta a fost certificată prin înscrierea în carnetul 

de muncă al contestatoarei, seria Bd nr. 0751157, poziţiile 47 la 53, adresele de 

răspuns transmise contestatoarei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 

l595/CCMMRM/30.01.2017 şi nr. l9696/CCMMRM/28.08.2018, precum şi adeverinţa 

nr. 1482/14.08.2018 eliberată de SC „Q.” SRL în calitate de deţinător al arhivei SC M. 

SA. Pe cale de consecinţă, susţinerile intimatei că datele din carnetul de muncă al 

contestatoarei nu au viza ITM Iaşi sunt nefondate, respectiva certificare fiind realizată 

prin adresele de răspuns transmise contestatoarei de Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Iaşi sub nr. l595/CCMMRM/30.01.2017 şi nr. l9696/CCMMRM/28.08.2018.  

Potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea nr. 263/2010, angajatorii sau orice alţi 

deţinători de arhive sunt direct răspunzători, în condiţiile legii, de legalitatea, 

exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în 

baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în vederea stabilirii, 

recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie. 
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Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că în mod netemeinic nu a fost 

valorificată în favoarea contestatoarei activitatea desfăşurată în perioada 01.01.1997 - 

31.12.1997 la SC M. SA Iaşi, cu toate datele privind veniturile realizate evidenţiate în 

adeverinţa nr. 1482/14.08.2018 eliberată de SC „Q.” SRL în calitate de deţinător al 

arhivei SC M. SA, fapt ce atrage netemeinicia acestei decizii. 

Prin decizia nr. 100/03.03.2020 a Curţii de Apel Iaşi s-au reţinut următoarele: 

Apelanta Casa Județeană de Pensii Iași critică sentința instanței de fond 

susținând în esență faptul că în mod greșit s-a procedat la obligarea sa la valorificarea 

datelor evidenţiate în Adeverinţa nr. 1482/14.08.2018 emisă de SC „Q.” SRL Iaşi în 

condiţiile în care menţiunile carnetului de muncă nu au fost certificate, pentru perioada 

01.01.1997 – 31.12.1997. 

Reţine instanţa de apel că în ceea ce privește perioada 01.01.1997 – 31.12.1997 

se susţine de către apelantă că aceasta nu poate fi considerată ca stagiu de cotizare 

motivat de faptul că menţiunile făcute de către angajator în carnetul de muncă al 

reclamantei nu au fost certificate de către ITM la încetarea raportului de muncă. 

Potrivit art. 159 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, dovada vechimii în muncă 

realizată până la data de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă, iar potrivit art. 1 

alin. 1 din Decretul nr. 92/1976, act normativ în vigoare până la data de 01.04.2001: 

„Carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă, 

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

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

deosebite, retribuţia tarifară de încadrare şi alte drepturi ce se includ în aceasta.” 

Carnetul de muncă al intimatei este completat de angajator, iar pentru perioada 

în litigiu, poziţiile 47 – 53 din carnetul de muncă, atestă continuitatea contractului de 

muncă al reclamantei cu aceeaşi societate care la 01.01.1997 şi-a schimbat doar forma 

de proprietate. La 31.12.1997 reclamanta-intimată a fost transferată în interes de 

serviciu de la SC M. SA Iași la SC M. SA Paşcani. 

Angajatorul SC M. SA a completat şi certificat valabilitatea înscrierilor în 

carnetul de muncă potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 92/1976 menţiunile efectuate 

fiind asumate de şef serviciu management şi resurse umane şi directorul general al 

societăţii. 

În justificarea refuzului de a valorifica mențiunile din carnetul de muncă, 

apelanta invocă dispoziţiile Legii nr. 83/1995. Or, reţine instanţa de apel faptul că 

Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, 

prevede: „Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la persoanele fizice şi la 

persoanele juridice, prevăzute la art. 5, se păstrează şi se completează de către 

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

şi protecţie socială a municipiului Bucureşti.”  

De la regula privind completarea carnetelor de muncă de către direcţia de 

muncă şi protecţie socială judeţeană s-a prevăzut posibilitatea derogării, art. 7 

prevăzând că: „La solicitarea unor angajatori, care au posibilitatea păstrării şi 

completării carnetelor de muncă ale salariaţilor, direcţiile de muncă şi protecţie socială 

judeţene şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti 

pot aproba ca aceste operaţiuni să fie efectuate de aceştia.” 

Societatea SC M. SA a beneficiat de această derogare, aşa cum rezultă din 

adeverinţa 19696/28.08.2018 eliberată de ITM Iaşi, şi a procedat la completarea şi 

păstrarea carnetului de muncă al reclamantei. 

Apelanta susţine că perioada 1.01.1997 – 31.12.1997 nu poate constitui stagiu 

de cotizare în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru reclamanta-intimată 

motivat de lipsa certificării legalităţii înscrierilor făcute de către angajator. Or, 

dispoziţiile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 83/1995 impun o obligaţie în sarcina 

angajatorului, respectiv aceea de a prezenta carnetele de muncă ale salariaţilor la 
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direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi la Direcţia generală de muncă şi 

protecţie socială a municipiului Bucureşti, la încetarea contractelor individuale de 

muncă ale acestora, în vederea certificării legalităţii înscrierilor făcute şi pentru a fi 

contrasemnate, obligaţie prevăzută sub sancţiunea răspunderii contravenţionale a 

acestuia. 

Omisiunea angajatorului de a prezenta spre verificare şi certificare menţiunile 

din carnetul de muncă nu pot echivala cu lipsa dreptului reclamantei de a beneficia de 

dreptul la pensie, câtă vreme drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul 

contribuţiilor de asigurări sociale plătite, potrivit principiului enunţat la art. 2 lit. c) din 

Legea nr. 263/2010. 

În ipotezele în care înscrierile efectuate în carnetele de muncă nu sunt 

suficiente acestea pot fi complinite cu alte înscrisuri, aspect prevăzut în mod expres de 

legea privind sistemul unitar de pensii publice. Menţiunile din carnetul de muncă pot fi 

coroborate, în vederea stabilirii dreptului la pensie, cu alte înscrisuri, iar din 

coroborarea carnetului de muncă al reclamantei cu adeverinţele eliberate pe baza 

documentelor aflate în arhiva fostului angajator şi a adeverinţei eliberate de către ITM 

Iaşi rezultă cu certitudine faptul că în perioada 1.01.1997 - 31.12.1997 reclamanta-

intimată a fost angajată cu contract individual de muncă la SC M. SA. 

Contractul a fost înregistrat în baza de date a ITM Iaşi, iar din adeverinţa emisă 

de SC „Q.” SRL rezultă inclusiv virarea CAS către bugetul de stat.  

Prin urmare, reţinând că în perioada 1.01.1997 - 31.12.1997 reclamanta a avut 

calitatea de angajat în baza unui contract individual de muncă, aspect dovedit în cauză 

şi necontestat, de altfel, de către Casa Judeţeană de Pensii, se impune obligarea Casei 

Judeţene de Pensii la emiterea de noi decizii prin care să fie valorificată perioada în 

care reclamanta-intimată a desfăşurat activitate remunerată şi care reprezintă stagiu de 

cotizare în vederea deschiderii dreptului la pensie. 

Reţinând însă forţa probantă a menţiunilor carnetului de muncă coroborate cu 

adeverinţa emise de către ITM Iaşi şi adeverinţa nr. 1482/14.08.2018 emisă de SC 

„Q.” SRL, instanţa de apel constată că sunt întemeiate criticile formulate de apelanta 

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi în ceea ce priveşte perioada activităţii efectiv prestate de 

reclamantă.  

Astfel, aşa cum rezultă din menţiunile carnetului de muncă în perioada 

01.01.1997 31.12.1997 un număr de 7 zile nu constituie vechime în muncă, fiind 

perioadă nelucrată şi implicit nici stagiu de cotizare, potrivit dispoziţiilor art. 16 lit. a 

din Legea nr. 263/2010. 

Pentru considerentele arătate, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 2 

C.proc.civ., Curtea de Apel admite apelul și, în limitele considerentelor expuse, 

schimbă în parte sentința apelată. 

 

Notă de dezbateri și analiză:  

 

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

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

menţiunile, fiind supuse regulilor formale în vigoare cu privire la perioada la care se 

referă, potrivit principiului că forma actului juridic este guvernată de legea în vigoare 

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

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

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

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

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

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

menţiunilor carnetului de muncă se poate realiza cu adeverinţe eliberate de angajatori 
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sau deţinători de arhive în temeiul art. 158 din Legea nr. 263/2010, inclusive cu 

atestările Inspectoratului Teritorial de Muncă ce deţine arhiva necesară verificării 

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

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

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

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

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

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

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

anume cauză şi nu esenţial pe interpretarea unei norme juridice.  

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

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

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

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

potrivit dispoziţiilor legale. 

 

 

 

 


