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1. Pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar”. Beneficiul 

semnului onorific se acordă în favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma 

unui spor adăugat la cuantumul pensiei brute 

 

Cuprins pe materii: Asigurări sociale 

Index alfabetic: Pensii militare de stat 

Temei de drept: art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, art. 30, art. 60 alin. (1) din 

Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost modificat prin art. VII din OUG nr. 

59/2017. 

 

Din prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, potrivit cărora „pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul 

Militar" clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 

20% al cuantumului pensiei” rezultă că beneficiul semnului onorific se acordă în 

favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adăugat la cuantumul 

pensiei. 

Conform art. 30 din Legea nr. 223/2015, pensia stabilită, recalculată și 

actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de 

calcul prevăzută la art. 28. 

Art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost modificat prin art. 

VII din OUG nr. 59/2017, dispune că la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă 

nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare 

soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.  

Beneficiul semnului onorific nu intră în baza de calcul a pensiei, care se 

determină potrivit art. 28 din Legea nr. 223/2015, el reprezintă un procent care are ca 

efect majorarea cuantumului pensiei în urma aplicării prevederilor art. 29-30 din 

lege, dar care se aplică la cuantumul pensiei brute, concluzie ce derivă din caracterul 

său de spor aplicat la cuantumul pensiei inițiale.  

Plafonarea conform prevederilor art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 se 

referă la pensia netă, aceasta determinându-se, potrivit dispozițiilor art. 3 lit. m) din 

același act normativ, prin deducerea impozitului pe venit din cuantumul pensiei brute. 

Plafonarea instituită de legiuitor prin dispozițiile art. VII pct. 3 din OUG nr. 

59/2017 vizează inclusiv sporul acordat conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 

80/1995. 

Interdicția ca la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă să nu poate fi 

mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare 

soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei este un generală 

și se referă la toate elementele de calcul, indiferent de actul normativ ce le 

reglementează. 

Regula este că excepțiile sunt de strictă interpretare și trebuie expres 

prevăzute de legiuitor. 

Prin urmare, legiuitorul a stabilit plafonarea pentru pensia militară netă aflată 

în plată, fără a distinge între elementele de calcul ale pensiei, iar, din acest punct de 

vedere, nu prezintă relevanță că dreptul prevăzut de art. 11 alin. (3) din Legea nr. 

80/1995 a fost calculat la momentul stabilirii pensiei, nefiind un drept salarial acordat 

pe parcursul desfășurării relațiilor de muncă. 
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Curtea de Apel Iași, Secția Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

304/16.07.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 124/05.02.2020, Tribunalul Iaşi a respins excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a intimatei Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 

Afacerilor Interne şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului Ministerul 

Afacerilor Interne – Comisia de Contestaţii; a respins contestaţia, astfel cum a fost 

completată, formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimaţii Casa de Pensii 

Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Interne – Comisia 

de Contestaţii. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin decizia nr. 

204673/18.03.2019 emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor 

Interne, au fost revizuite drepturile de pensie ale contestatorului X, începând cu data 

de 03.01.2019. 

Împotriva acestei decizii, contestatorul a formulat contestație administrativă, 

iar prin Hotărârea nr. 19376/06.05.2019, emisă de Comisia de Contestaţii Pensii din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost respinsă contestația. 

Împotriva deciziei nr. 204673/18.03.2019 și a Hotărârii nr. 19376/06.05.2019, 

contestatorul a formulat prezenta contestație, susținând, în esență, faptul că drepturile 

de pensie au fost stabilite în mod greșit, aducând următoarele critici: 

- a fost discriminat în raport cu ceilalţi militari şi poliţişti, care s-au pensionat 

până la data de septembrie 2017, întrucât I.P.J. Iaşi nu a respectat obligaţia salarizării 

egale, nefiindu-i acordat sporul pentru studii superioare; 

- nu i s-a acordat sporul cuvenit de 15%, aferent semnului onorific primit, care 

se adaugă separat la drepturile de pensie. 

Se reţine de către instanţă că, potrivit disp. art. 28 alin. 1 din Legea nr. 

223/2015, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media 

soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din 

ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut 

special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor 

prevăzute la art. 3 lit. a - c, în care nu se includ: (…) . (2) Pentru militarii, poliţiştii şi 

funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 38, baza de 

calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), 

actualizată la data deschiderii dreptului la pensie. (3) Actualizarea prevăzută la alin. 

(2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de 

funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la 

data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu”.  

Potrivit disp. art. 30 din Legea nr. 223/2015: „Pensia stabilită, recalculată şi 

actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de 

calcul prevăzută la art. 28”. 

Prin Ordinul nr. 31/M.25/999/8148/237/259/221/2016, au fost aprobate 

procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat, anexa nr. 1 la 

Ordin cuprinzând procedura de recalculare a pensiilor militare de stat. 

Potrivit disp. art. 2 din anexa 1 la Ordinul menţionat: „Recalcularea pensiilor 

militare de stat se realizează de către casele de pensii sectoriale, înfiinţate în condiţiile 

Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 

datelor/documentelor existente în bazele de date/arhivele proprii, precum şi a 

datelor/documentelor transmise de structurile din cadrul instituţiilor publice de apărare 

naţională, ordine publică şi securitate naţională sau de beneficiarii pensiilor militare”, 

iar potrivit art. 3: „Recalcularea pensiilor militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor 

publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute la art. 109 

alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, se realizează, după caz, pe baza următoarelor elemente: a) vechimea 
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cumulată rezultată din dosarul de pensionare, stabilită prin ultima decizie de pensie 

emisă în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016; b) procentele de 

calcul stabilite conform prevederilor art. 29, 39 şi 108 din Legea nr. 223/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 30 din aceeaşi 

lege; c) situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, 

corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau ultimelor 6 luni de activitate în situaţia, 

în care beneficiarul nu îşi exprimă opţiunea, actualizate conform prevederilor legale 

care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut 

special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 

223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie baza de calcul; d) 

gradul de invaliditate şi cauza invalidităţii; e) numărul de urmaşi înscrişi la pensie; f) 

Semnul Onorific în Serviciul Patriei sau similare deţinute”. 

Potrivit art. 4 alin. 1, 2, 3 lit. a şi 6: „(1) În vederea stabilirii bazei de calcul, 

casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de 

Informaţii comunică beneficiarilor, prin intermediul taloanelor de plată a pensiilor, 

necesitatea alegerii celor 6 luni, consecutive, conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare. (2) Beneficiarii aflaţi în evidenţa caselor de 

pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii 

completează o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a la prezenta 

procedură, prin care aleg cele 6 luni consecutive, pe care o depun/transmit la casa de 

pensii sectorială competentă, în interiorul termenului de 6 luni de la data intrării în 

vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până 

la 30 iunie 2016. (3) Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi 

Serviciului Român de Informaţii transmit în copie cererile prevăzute la alin. (2) şi 

solicită eliberarea situaţiei soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază 

necesară recalculării pensiei militare de stat, actualizate, conform prevederilor legale 

care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut 

special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 

223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) pentru cererile 

înregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, la unitatea 

din care beneficiarul a fost trecut în rezervă/i-au încetat raporturile de serviciu; (...) (6) 

În baza solicitărilor formulate, structurile financiar-contabile din unităţile menţionate 

la alin. (3) lit. a) şi b) sau, după caz, la alin. (4) şi (5) întocmesc situaţiile cu 

soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate conform 

prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi 

funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data 

intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în 

două exemplare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b la prezenta procedură, în 

termen de maximum 12 luni de la data înregistrării solicitărilor, astfel: a) exemplarul 

nr. 1 se transmite la casa de pensii sectorială în a cărei evidenţă se află pensionarul 

militar, care procedează la recalcularea pensiilor potrivit prevederilor art. 2; b) 

exemplarul nr. 2 - se păstrează la structura emitentă”. 

De asemenea, potrivit disp. art. 11 din Ordin, „Baza de calcul folosită la 

recalcularea pensiilor militare de stat este cea prevăzută la art. 28 din Legea nr. 

223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din soldele/salariile 

lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de 

activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată 

conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi 

funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data 

intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

cuprinde următoarele elemente: a) soldele/salariile de funcţie sau elemente salariale 

similare realizate în cele 6 luni consecutive; b) soldele de grad/salariile gradului 
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profesional deţinut sau elemente salariale similare realizate în cele 6 luni consecutive; 

c) gradaţiile sau elemente similare realizate în cele 6 luni consecutive; d) 

soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/conducere sau alte elemente similare, după 

caz, realizate în cele 6 luni consecutive; e) solda/salariul de merit, după caz, realizat(ă) 

în cele 6 luni consecutive; f) indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune 

permanentă sau alte elemente salariale similare, realizate în cele 6 luni consecutive; g) 

sumele reprezentând alte elemente salariale decât cele de la lit. a) - f), realizate în cele 

6 luni consecutive”, iar potrivit art. 12 alin. 1 – 2, „(1) Actualizarea soldei/salariului de 

funcţie se efectuează în conformitate cu actele normative consecutive care au 

reglementat stabilirea funcţiilor în instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi 

securitate naţională, prin stabilirea evoluţiei succesive a sumelor/claselor de 

salarizare/coeficienţilor de ierarhizare până la data de 1 ianuarie 2016, respectiv prin 

echivalarea funcţiilor pe baza elementelor specifice reprezentate de suma/clasa de 

salarizare/coeficientul de ierarhizare, denumirea funcţiei, gradul militar/profesional al 

funcţiei, nivelul studiilor cu funcţii în plată la data de 1 ianuarie 2016. (2) Actualizarea 

soldei/salariului de funcţie prin stabilirea evoluţiei succesive a sumelor/claselor de 

salarizare/coeficienţilor de ierarhizare prevăzute de actele normative consecutive în 

vigoare la data la care a fost acordat dreptul până la data de 1 ianuarie 2016 se face 

prin identificarea soldei/salariului de funcţie realizat în fiecare lună din cele 6 luni 

consecutive din documentele de plată ale acestora şi utilizarea sumelor/claselor de 

salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de 

legislaţia în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016”. 

Prin urmare, instanţa reţine că recalcularea pensiilor militare de stat se 

realizează de casele de pensii sectoriale, pe baza elementelor expres prevăzute de lege, 

printre care şi situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, 

corespunzătoare celor 6 luni consecutive, alese conform art. 28 din Legea nr. 

223/2015. Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază necesară 

recalculării pensiei militare de stat, actualizate, conform prevederilor legale care 

reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut 

special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 

223/2015, se întocmeşte de către structurile financiar-contabile din unităţile 

menţionate la art. 4 din Ordin şi se comunică de către aceste structuri Caselor 

Sectoriale de Pensii. 

În speţă, reţine instanţa că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi a întocmit 

adeverinţa de la dosar privind Situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la 

funcţia de bază, actualizate, în perioada 06.2018 – 11.2018 (în baza art. 4 alin. 6 la 

Ordinul de aprobare a procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare 

de stat), pe care a comunicat-o intimatei Casa Sectorială de Pensii. Casa Sectorială de 

Pensii nu are ca atribuţie stabilirea elementelor care compun baza de calcul 

(solde/salarii lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate), ci doar 

calcularea/recalcularea pensiei militare de stat pe baza situaţiei soldelor/salariilor 

lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate, transmise de instituţiile prevăzute 

de lege.  

Prin urmare, dacă contestatorul consideră că ar fi trebuit a i se acorda sporul 

pentru studii superioare, această pretenţie poate fi judecată numai în contradictoriu cu 

fostul său angajator şi nu în cadrul unei contestaţii formulate împotriva deciziei de 

pensie. Într-o astfel de contestaţie elementele salariale ce intră în baza de calcul a 

pensiei sunt imposibil de modificat. Prin prisma acestor aspecte, instanţa nu poate 

reţine nicio discriminare în privinţa stabilirii drepturilor de pensie ale contestatorului, 

cât timp nu are date concrete în ceea ce priveşte dreptul contestatorului la acordarea 

sporului pentru studii superioare. 

Într-o altă ordine de idei, instanţa reţine că, prin art. VII pct. 3 din OUG nr. 

59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 
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pensiilor de serviciu, s-a dispus că articolul 60 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: „Art. 60 - La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai 

mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor 

lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.” 

În aplicarea acestor dispoziţii legale, IPJ Iaşi a emis Adeverinţa nr. 756.166 din 

12.02.2019, adeverinţă care atesta un cuantum de 3.349 lei al mediei soldelor/salariilor 

lunare nete realizate la funcţia de bază, actualizate ale contestatorului. În baza acestei 

adeverinţe, intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a emis 

Decizia nr. 204673/28.02.2019, prin care i-au fost stabilite contestatorului drepturi de 

pensie în cuantum de 3.349 lei (în temeiul art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum a 

fost modificat prin art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017). 

Ulterior, IPJ Iaşi a emis Adeverinţa nr. 756.216 din 28.02.2019, care atesta un 

cuantum de 3.707 lei al mediei soldelor/salariilor lunare nete realizate la funcţia de 

bază, actualizate ale contestatorului. În baza acestei noi atestări, intimata Casa de 

Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a emis Decizia nr. 

204673/18.03.2019, contestată în prezenta cauză, prin care a revizuit drepturile de 

pensie ale contestatorului, stabilindu-le în cuantum de 3.707 lei (în temeiul art. 60 din 

Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost modificat prin art. VII pct. 3 din OUG nr. 

59/2017).  

Faţă de toate aceste aspecte, eventualele erori/lipsuri în ceea ce priveşte media 

soldelor/salariilor lunare nete, ce constituie plafonul până la care poate fi stabilită 

pensia militară, pot fi analizate doar în contradictoriu cu fostul angajator şi nu în 

cadrul unei contestaţii la decizia de pensie, decizie prin care s-au valorificat 

informaţiile din adeverinţele emise de IPJ Iaşi. 

În ceea ce priveşte susţinerile contestatorului că nu i-a fost acordat separat 

sporul cuvenit de 15%, aferent semnului onorific primit, instanţa reţine că acestea sunt 

nefondate. Din însăşi decizia contestată rezultă că sporul de 15% aferent semnului 

onorific, nu a fost inclus în baza de calcul prevăzută de art. 28 din Legea nr. 223/2015, 

ci s-a aplicat separat la cuantumul pensiei: 5386 lei (pensie plafonată) + 808 lei 

(majorare pensie cf. art. 11 Legea nr. 80/1995) = 6194 lei ( pct. 7 din capitolul V – 

Detaliere calcul pensie).  

Cu toate acestea, raportat la art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost 

modificat prin art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017, pensia netă nu poate fi mai mare 

decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare 

brute cuprinse în baza de calcul al pensiei (în speţă, 3.707 lei conform adeverinţei nr. 

756.216 din 28.02.2019). 

Din interpretarea dispoziţiilor legale aplicabile, nu poate fi reţinută ca 

pertinentă opinia conform căreia sporul de 15% aferent semnului onorific ar trebui 

aplicat pensiei nete, având în vedere pe de o parte că, potrivit disp. art. 3 alin. 1 lit. f) 

din Procedura de recalculare a pensiilor din Ordinul nr. 

31/M.25/999/8148/237/259/221/2016, Semnul Onorific „În Serviciul Patriei” sau 

similare deţinute reprezintă un element al bazei de calcul al pensiei militare (alături de 

altele), nu o creştere finală a pensiei, astfel cum a fost calculată conform bazei de 

calcul. Pe de altă parte, art. 60 din Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost modificat prin 

art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017, asigură o reglementare fără echivoc în sensul că 

pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete 

corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, 

prin urmare nu mai poate fi aplicată vreo creştere pensiei nete.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel contestatorul X, prin care solicită 

casarea hotărârii primei instanţe şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu 

modificarea punctului 4 din acţiune, prin admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată 

în scris prin acordarea sporului de 15% până la data de 01.12.2019, şi cu 20% 
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începând cu data de 01.12.2019, în baza Legii nr. 80/1995, Legii nr. 574/2004 şi a 

Legii nr. 149/2018, din următoarele motive de fapt şi de drept: 

Prima instanţă nu a reuşit să soluţioneze plângerea depusă de el, nu a reuşit să 

aprofundeze prevederile art. 2 lit. a), b) şi f), art. 14 lit. a), art. 15 lit. a), art. 28, art. 29 

pct. 1 lit. a) şi b), art. 30, art. 31, art. 97, art. 98, art. 99, art. 110 şi art. 108 lit. c) din 

Legea nr. 223/2015; Constituţia României art. 16, 20,41, 47, 53, astfel că Tribunalul 

Iaşi nu a reuşit să motiveze în nici un fel faptul că a realizat un venit total brut în 

cuantum de 6463 lei, conform ultimei decizii de recalculare a pensiei din data de 

18.12.2019, fiindu-i stabilită în plată suma netă de 3707 lei, în timp ce un fost coleg 

de-al său care s-a pensionat în anul 2015 şi care prin decizia de revizuire a pensiei de 

serviciu cu nr. 4325 518/14.04.2019, respectiv a numitului Y, decizie care a depus-o în 

copie xerox la dosarul cauzei şi din care rezultă un venit brut realizat de 4695 lei şi o 

pensie netă în plată de 5029 lei.  

Tribunalul Iaşi nu a reuşit, în baza probelor depuse la dosarul cauzei, să 

elimine orice formă de discriminare a sa, mai mult a considerat că este legal că el care 

a realizat venituri salariale faţă de colegul său Y, cât şi faţă de alţi colegi, să aibă o 

pensie netă în plată mai mică decât acesta, această decizie nefăcând altceva decât să îl 

discrimineze în raport cu acesta cât şi faţă de alţi colegi. 

De asemenea, Tribunalul Iaşi nu a ţinut cont de Deciziile Curţii Constituţionale 

Române cu nr. 783/29.11.2018 şi a Deciziei C.C.R. nr. 652/30.10.2018, care au 

judecat şi pronunţat că este constituţional ca cuantumul net în plată a pensiei militare 

de stat să fie plafonat la 85% din total brut şi i-au respins motivările Curţii 

Constituţionale şi nu i-au aplicat prevederile C.C.R., ducând astfel la discriminarea sa 

în raport cu alţi militari şi poliţişti, aşa cum rezultă clar din probele depuse la dosarul 

cauzei, respectiv din compararea deciziilor sale de pensie cu cea a unui fost coleg, 

respectiv a numitului Y.  

Dacă Tribunalul Iaşi aplica corect prevederile Legii nr. 223/2015, cât şi 

Deciziile CCR cu nr. 783/29.11.2018 şi nr. 652/30.10.2018, pensia sa militară netă în 

plată trebuia să fie în intervalul de timp 03.01.2019 - 01.12.2019, în cuantum net de 

5386,45 lei, lucru de altfel recunoscut şi de către pârâte în Decizia de pensie cu nr. 

4329069/18.03.2019, iar începând cu intervalul de 01.12.2019-31.12.2019, în cuantum 

net de 5493,55 lei şi începând cu data de 01.01.2020, cu aplicarea indexării de 4,6% 

indexare care a fost aplicată tuturor militarilor şi poliţiştilor să fie în cuantum net în 

plată de 5746,2533 lei, fapt demonstrat cu decizia de pensie recalculată cu nr. 

4374008/18.12.2019, decizie pe care, de asemenea, a contestat-o în termen legal şi 

care i-a fost respinsă şi pe care o va depune la dosarul cauzei. 

De asemenea, arată apelantul că Tribunalul Iaşi nu a luat în considerare şi nu a 

motivat faptul că a adus argumente solide prin probe dovedite cu înscrisuri ca cel datat 

nr. 76767/21.03.2018 şi din care rezultă foarte clar elementele salariale, cât şi a 

faptului că pârâtele susţin greşit faptul că sporul de 15% şi 20% pentru meritele 

militare, respectiv semnele onorifice nu au fost introduse în salariul brut, întrucât 

aceste merite militare se pot conferi conform legii numai după pensionare, iar din 

proba depusă la dosarul cauzei rezultă foarte clar elementele salariale avute şi 

nicidecum incluse aceste ordine militare pretinse greşit a fi deja plătite de pârâte. De 

asemenea, Tribunalul Iaşi nu a acordat atenţie deloc la adresele cu nr. 

756217/28.02.2019, cât şi a anexelor acestui document, din care rezultă foarte clar că 

procentul ordinelor militare în cuantum de 15% şi 20% nu se regăseşte în elementele 

salariale depuse de către angajatorul meu I.P.J. - Iaşi către Casa Sectorială de Pensii a 

M.X 

În drept: Legea 223/2015 art. 2 lit. a), b) şi f), art. 14 lit. a), art. 15 lit. a), art. 

28, art. 29 pct. 1 lit. a) şi b), art. 30, art. 31, art. 97, art. 98, art. 99, art. 110 şi art. 108 

lit. c). Constituţia României art. 16, 20, 41, 47, 53, Deciziile C.C.R. nr. 

783/29.11.2018 și nr. 652/30.10.2018. 
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Solicită instanţei de apel să ia în considerare probele depuse la dosarul cauzei, 

respectiv Decizia de pensie a colegului său Buzdugan C. Sorin cu nr. 

4325518/16.04.2019, a înscrisului cu nr. de înregistrare 76767/21.03.2018, din care 

rezultă clar elementele salariale, a înscrisului cu nr. 756217/28.02.2019 cu anexele în 

care sunt detaliate elementele salariale.  

Intimata pârâtă Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a 

formulat întâmpinare la apelul declarat de contestator, solicitând respingerea apelului 

pentru următoarele considerente: 

În raport de critica apelantului-reclamant cu privire la presupusa aplicare 

eronată a sporului aferent semnului onorific de către instituţia în cuantumul pensiei 

brute, face următoarele precizări: 

Soluţia instanţei de fond este una corectă şi temeinică având în vedere că 

sporul aferent semnului onorific „În Serviciul Patriei” nu este un drept, având un 

regim juridic distinct şi nici nu rezultă intenţia legiuitorului de a-l acorda ca un 

supliment la pensia de serviciu, ci este în discuţie un spor care intră în cuantumul brut 

al pensiei militare de stat, cuantum plafonat potrivit art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Fiind în discuţie un spor al cuantumului pensiei, iar nu un supliment al pensiei 

care să se acorde prin adăugare la cuantumul pensiei nete şi peste plafonul impus de 

art. 60 din Legea nr. 223/2035, în mod corect sporul în discuţie a fost aplicat în 

cuantumul pensiei brute de 6194 lei, din care s-a scăzut impozitul de 419 lei, rezultând 

un cuantum net al pensiei de 5,775 lei care a fost plafonat, potrivit art. 60 din lege, la 

cuantumul comunicat de unitatea angajatoare de 3.707 lei. 

Evidenţiază faptul că în accepţiunea Legii nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, cuantumul pensiei este cel rezultat în urma aplicării art. 28, art. 

29, art. 30 şi art. 108 din lege, cuantum prevăzut la pct. 5 şi 6 din buletinul de calcul al 

pensiei, la care se adaugă sporul aferent semnului onorific rezultând pensia militară 

brută din care se scade impozitul rezultând pensia netă, potrivit art. 3 lit. m) din Legea 

nr. 223/2015 cu modificările şl completările ulterioare. 

Potrivit art. 3 lit. m) din Legea nr. 223/2015, pensia netă reprezintă pensia 

militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit 

legislaţiei în vigoare. 

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, care dispun că la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă 

nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare 

soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei. în mod corect 

instituţia noastră a plafonat cuantumul pensiei nete la media salariilor nete stabilită şi 

comunicată instituţiei noastre de către unitatea angajatoare astfel că nu se poate reţine 

în sarcina Casei de Pensii Sectoriale a M.X. vreo atitudine culpabilă ori vreun motiv 

de anulare a deciziei de stabilire a pensiei emise în concordanţă cu voinţa legiuitorului. 

Mai mult, prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, au caracter general si obligatoriu, sunt norme de imediată 

aplicare, sens în care precizăm că acestea se aplică tuturor situaţiilor apărute ulterior 

modificării legislative din data de 07.08.2017, astfel că nu pot fi primite susţinerile 

potrivit cărora sporul prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995 ar trebui aplicat 

ulterior plafonării instituite de legiuitor prin art. 60 din Legea nr. 223/2015 cu atât mai 

puţin cu cât cel în cauză nu indică temeiul legal care l-ar îndreptăţi la un astfel de 

calcul al pensiei. 

Cerinţa legiuitorului de la art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şl 

completările ulterioare, este imperativă şi nu poate constitui temei derogator pentru 

apelantul-reclamant şi nici pentru instanţa de judecată. 

Precizează că aplicarea sporului reglementat de art. 11 din Legea nr. 80/1995 

aste aceeaşi pentru toţi beneficiarii pensiilor militare de stat fără diferenţe de 
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tratament, modalitatea de calcul al pensiei este aceeaşi, în sensul că drepturile de 

pensie s-au stabilit și se stabilesc potrivit aceluiaşi algoritm, aşa cum rezultă cu 

claritate din buletinul de calcul anexă la fiecare decizie de pensie emisă de instituţie, 

cum bine a reţinut şi instanţa de fond. 

Observă faptul că apelantul-reclamant doreşte aplicarea sporului aferent 

semnului onorific „În Serviciul Patriei” la cuantumul pensiei nete plafonate potrivit 

art. 60 din lege, cu alte cuvinte, prin eludarea dispoziţiilor Codului fiscal care 

legiferează cu privire la impozitarea veniturilor din pensii (articolul 100 alin. 1) şi art. 

101 alin. 1) şi 2) din Codul fiscal) şi prin folosirea unei alte metode de calcul al pensiei 

diferită de cea uzitată de instituţie şi prevăzută de lege, sens în care opinează că 

admiterea solicitării apelantului-reclamant de către instanţă ar genera discriminare 

între cel în cauză şi ceilalţi pensionari militari care nu au beneficiat de aplicarea 

acestui spor la cuantumul net al pensiei stabilit potrivit dispoziţiilor art. 60 din Legea 

nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările şi completările ulterioare. 

Precizează că solicitarea celui în cauză încalcă atât principiul egalităţii 

prevăzut de art. 2 lit. b), cât şi dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind 

pensiile militare de stat cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, consideră oportun să precizeze faptul că textul de lege 

reprezentat de art. 11 alin. 3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 

nu poate primi interpretarea privind aplicarea sporului în discuţie la cuantumul stabilit 

potrivit art. 60 din Legea nr. 223/2015 cu modificările şi completările ulterioare, 

motivat de faptul că: 

1. s-ar adăuga la lege un drept care nu a fost prevăzut de către legiuitor la 

adoptarea actului normativ; 

2. excluderea de la plafonarea instituită de art. 60 din lege a acestui spor 

aferent semnului onorific „În Serviciul Patriei” nu este prevăzut în mod distinct printr-

o normă specială, derogatorie de la art. 60, care să stipuleze clar şi fără echivoc faptul 

că sporul în cauză s-ar acorda separat de cuantumul net în plată al pensiei. 

3. prin aplicarea sporului la suma netă şi impozitarea sumei rezultate ar 

conduce la situaţia aplicării unui impozit la impozit, ceea ce încalcă principiile 

dreptului fiscal, având în vedere faptul că orice majorare/ spor etc. se aplică în 

cuantumul brut pentru a fi supusă/supus impozitării corespunzătoare. 

Atât timp cât modalitatea de calcul se prezintă sub forma unui spor adăugat la 

pensie care nu are o independenţă de sine stătătoare, nu se aplică izolat şi nu conferă 

pensionarilor militari un drept patrimonial care există independent de stabilirea pensiei 

de serviciu, natura juridică a beneficiului în discuţie nu poate fi decât aceea a pensiei 

pe care o întregeşte, reprezentând un drept ce intră în cuantumul pensiei brute. 

Aşadar, textul art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 nu îi recunoaşte un drept 

patrimonial distinct de cuantumul pensiei, acesta fiind o componentă a cuantumului 

pensiei, în situaţia pensionarilor militari decoraţi cu distincţia „Meritul Militar”, fără 

independenţă juridică proprie, context în care, nu este în prezenţa unui drept de creanţă 

distinct de pensia militară de stat (având natura unei recompense cu caracter de sine 

stătător) şi care ar fi anihilat sau negat în substanţa sa prin includerea formală în 

elementele de calcul al pensiei, urmată de plafonarea cuantumului pensiei prin 

aplicarea formulei de calcul care include şi procentul de 15% al cuantumului pensiei. 

Aspectul că dreptul la aplicarea sporului în discuţie la calculul pensiei militare 

de stat este reglementat printr-un act normativ deosebit de actul normativ care 

reglementează acordarea, stabilirea şi modalitatea de calcul a pensiei militare de stat, 

nu conferă acestui drept caracterul de creanţă distinct de pensia în raport de care se 

calculează ca spor în procent, întrucât, acesta nici nu poate exista de sine stătător şi în 

lipsa pensiei militare de stat, fiind un element al acesteia iar nu un drept de creanţă 

independent de pensie sau cu un regim juridic distinct, astfel încât, textul de lege 

recunoaşte doar dreptul la calculul pensiei militarilor prin includerea unui spor de 
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10%. 15% şi, respectiv 20% al cuantumului pensiei iar nu un drept având o natură 

juridică distinctă, aferent decoraţiei semn onorific „În Serviciul Patriei” sau, după caz, 

„Meritul Militar” şi care ar depinde de stabilirea întinderii sub aspectul cuantumului 

bănesc efectiv. 

De altfel, acest drept nu supravieţuieşte de exemplu, suspendării pensiei sau 

încetării/revocării pensiei în cazurile prevăzute de lege, pentru a putea fi considerat un 

drept patrimonial având o existenţii proprie ataşată decoraţiei în discuţie. 

Interdicţia ca la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă să nu poată fi mai 

mare decât media soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei 

este una generală şi se referă la toate elementele de calcul, indiferent de actul normativ 

ce le reglementează. 

Regula este că excepţiile sunt de strictă interpretare şi trebuie expres prevăzute 

de legiuitor. 

Prin urmare, interpretul legii nu poate adăuga, pe cale de interpretare, elemente 

de calcul al pensiei militare care să se adauge la cuantumul plafonat al pensiei militare 

de stat expres prevăzut de legiuitor prin dispoziţiile art. VII pct. 3 din OUG nr. 

59/2017. 

Astfel, câtă vreme legiuitorul a stabilit un plafon net cu privire la pensia în 

plată, fără a exista excepţii m modul de stabilire al acestui cuantum net, care să 

permită interpretarea că plafonul prevăzut de lege poate fi depăşit, susţinerile celui în 

cauză în sensul că acest drept arc natura juridică a unei recompense materiale privitor 

la activitatea pe care a desfăşurat-o, diferită de pensia militară de stat, sunt simple 

supoziţii care nu pot fi luate în considerare de către instanţa de judecată. 

Rezultă că nu există un drept patrimonial distinct de cuantumul pensiei, care să 

fi fost afectat prin aplicarea plafonării impuse de art. 60 din Legea nr, 223/2015, iar 

Casa de Pensii Sectorială a M.X. nu a încălcat prevederile art. 11 pct. 3 din Legea nr. 

80/1995 şi art. 12 din Legea nr. 574/2004, lipsindu-l pe reclamant de un drept de 

creanţă diferit de cel de pensie, reglementat printr-o lege specială, aflată în vigoare. 

În situaţia în care legiuitorul ar fi dorit să reglementeze în sensul dorit de 

reclamant (adăugarea sporului aferent pensiei Ordinului „Meritul Militar” la pensia 

netă stabilită), formularea dispoziţiilor legale ar fi fost fără echivoc, în sensul că pensia 

netă s-ar fi majorat cu sporul acordat pentru Ordinul „Meritul Militar”. 

Or, în lipsa unei prevederi clare cu privire la modul de aplicare al sporului 

aferent semnului onorific „În Serviciul Patriei”, apelantul-reclamant deduce că sporul 

de 15% de care beneficiază trebuie adăugat la cuantumul pensiei stabilite potrivit legii, 

inclusiv după aplicarea plafonării prevăzute de art. 60. 

Precizează că în situaţia admiterii acţiunii de către instanţa de judecată, soluţia 

eronată a instanţei ar conduce la obligarea Casei de Pensii Sectorială a M.X. la 

aplicarea cu repetiţiune a sporului privind semnul onorific în Serviciul Patriei având în 

vedere faptul că acesta a fost deja aplicat o dată anterior plafonării instituite de art. 60 

din Legea nr. 223/2015 cu modificările şi completările ulterioare şi, în mod 

indubitabil, la crearea unor disfuncţionalităţi şi discrepanţe în modul unitar de 

interpretare dar şi de aplicare al dispoziţiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995, 

precum şi al dispoziţiilor art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În susţinerea celor de mai sus este şi soluţia adoptată prin Decizia civilă de 

Curtea de Apel Bucureşti nr. 4385/10.10.2019 pronunţată în dosarul civil nr. 

XX68/3/2019, în care curtea a reţinut că plafonarea instituită de legiuitor prin 

dispoziţiile art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017 a vizat inclusiv sporul acordat conform 

art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995. 

De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti a reţinut prin decizia anterior 

menţionată că legiuitorul a stabilit plafonarea pentru pensia militară netă aflată în 

plată, fără a distinge între elementele de calcul ale pensiei iar, din acest punct de 
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vedere, nu prezintă relevanţă că dreptul prevăzut de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 

80/1995 a fost calculat la momentul stabilirii pensiei, nefiind un drept salarial acordat 

pe parcursul desfăşurării relaţiilor de muncă. 

Rezultă că legiuitorul a prevăzut expres în conţinutul art. 60 din lege că oricare 

ar fi cuantumul pensiei nete rezultat ca urmare a scăderii impozitului, acesta nu poate 

fi mai mare decât media soldelor/salariilor nete comunicate de unitatea angajatoare, iar 

sporul aferent semnului onorific este unui impozabil, motiv pentru care este necesar a 

fi inclus la calcul pensiei brute. 

Prin Decizia nr. 1149/A/27.09.2019 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în 

dosarul civil nr. X245/100/2018, a statuat faptul că „sporul aferent semnului onorific 

reprezintă un procent care are ca efect majorarea cuantumului în urma aplicării 

prevederilor art. 29-30 din lege, însă acesta intră în cuantumul pensiei brute, concluzie 

ce derivă din caracterul său de spor aplicat la cuantumul iniţial. Atât timp cât 

modalitatea de caicul se prezintă sub forma unui spor adăugat la pensie, natura juridică 

a beneficiului în discuţie nu poate fi decât aceea a pensie pe care o întregeşte, 

reprezentând un drept ce intră în cuantumul pensiei brute. 

Aşadar beneficiul semnului onorific „În Serviciul Patriei” recunoscut potrivit 

prevederilor Legii nr. 80/1995 reprezintă un spor care se adaugă la cuantumul pensiei 

militare pe care o întregeşte şi împrumută natura juridică a acesteia, neputând fi 

considerat un drept de sine stătător, în afara pensiei, din moment ce însăşi 

determinarea lui concretă se raportează la cuantumul pensiei la care se aplică sporul 

prevăzut de lege. 

În susţinerea aspectelor prezentat mai sus, arată că aceeaşi opinie juridică a fost 

exprimată şi de Curtea Constituţională care, prin Decizia CCR nr. 849/12.12.2019, 

paragraful 18, a reţinut că, potrivit art. 47 din Constituţie, cetăţenii au dreptul la pensie 

şi la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Aceste 

prevederi constituţionale au fost interpretate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale în 

sensul că acordă în exclusivitate legiuitorului atribuţia de a stabili condiţiile şi criteriile 

de acordare a acestor drepturi, inclusiv modalităţile de calcul ai cuantumului lor. 

Acesta, în considerarea unor schimbări intervenite în posibilităţile de acordare şi 

dimensionare a drepturilor de asigurări sociale, poate modifica, ori de câte ori 

consideră că este necesar, criteriile de calcul ai cuantumului acestor drepturi, dar cu 

efecte numai pentru viitor. Prin urmare, ţine de opţiunea liberă a legiuitorului stabilirea 

veniturilor realizate de titularii dreptului la pensie care se includ în baza de calcul 

pentru stabilirea cuantumului pensiilor. 

Astfel, la paragraful 19, Curtea a reţinut, în esenţă, că dispoziţiile Legii nr. 

223/2015 sunt aplicabile tuturor destinatarilor săi ale căror drepturi la pensie se 

deschid ulterior intrării sale în vigoare, adică ulterior datei de 1 ianuarie 2016. 

Referitor la instituirea prin lege a unui plafon al pensiei militare de stat, prin 

Decizia nr. 450 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 558/28 iunie 2006, Curtea a constatat că dreptul la pensie este un drept 

fundamental, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituţie, dar se exercită în condiţiile 

prevăzute de lege. Astfel, legiuitorul este liber să stabilească în ce condiţii şi pe baza 

căror criterii se acordă pensia, baza de calcul şi cuantumul acesteia, în raport cu 

situaţia concretă a fiecărui titular al dreptului. Legiuitorul poate să prevadă şi o limită 

minimă a cuantumului pensiei, precum şi plafonul maxim al acesteia. Norma criticată 

pentru neconstituţionalitate prevede, ca şi în cazul tuturor celorlalte tipuri de pensie de 

serviciu, că, indiferent de rezultatul calculului aritmetic privind adăugarea sporurilor, 

cuantumul pensiei acordate nu poate fi mai mare de 85% din baza de calcul. Curtea a 

apreciat că această reglementare nu are caracter discriminatoriu, ci reprezintă o 

dispoziţie de plafonare a cuantumului pensiei, care se înscrie între prerogativele 

legiuitorului, (paragraful 23). 
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Referitor la critica prevederilor art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificate prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017, care nu mai prevăd actualizarea 

pensiilor de serviciu, Curtea a observat că, potrivit acestor dispoziţii de lege, pensia 

militară de stat netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete 

corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei. 

Curtea a reţinut că această reglementare este în acord cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) 

din Constituţie, potrivit cărora cetăţenii au dreptul la pensie şi la alte drepturi de 

asigurări sociale, în condiţiile legii. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească 

conţinutul dreptului la pensie şi condiţiile acordării acestuia, precum şi să le modifice 

în funcţie de resursele financiare existente la un anumit moment (a se vedea, în acest 

sens Decizia Curţii Constituţionale nr. 783/29 noiembrie 2018, paragraful 35, 

precitată). Astfel cum sc precizează în nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 59/2017, măsura eliminării actualizării anuale a pensiilor de serviciu, în 

raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate, a fost instituită, în 

vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echităţii şi egalităţii de tratament 

între asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative 

din bugetul de stat. 

Aceeaşi opinie juridică a fost menţinută de Curtea Constituţională în Deciziile 

nr. 322/2019, Decizia CCR nr. 783/2018, Decizia CCR nr. 656/2018, Decizia CCR nr. 

652/30.10.2018, dar şi Decizia CCR nr. 450/2006, prin care Curtea Constituţională a 

statuat că: „legiuitorul este liber să stabilească în ce condiţii şi pe baza căror criterii se 

acordă pensia, baza de calcul şi cuantumul acesteia, în raport cu situaţia concretă a 

fiecărui titular al dreptului. Nici Constituţia şi nici vreun instrument juridic 

internaţional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite 

categorii de persoane. Acesta se stabileşte prin legislaţie naţională. 

În acest context, în ceea ce priveşte reglementarea legală referitoare la 

cuantumul pensiei de serviciu, sub aspectul bazei de calcul, al sporurilor acordate, nu 

are caracter discriminatoriu, ci reprezintă o dispoziţie de plafonare a cuantumului 

pensiei, care se înscrie între prerogativele legiuitorului. 

Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească conţinutul dreptului la pensie şi 

condiţiile acordării acestuia, precum şi să le modifice în funcţie de resursele financiare 

existente la un anumit moment. 

În raport de aspectele învederate, apreciază că în mod just instanţa de fond a 

respins acţiunea ca neîntemeiată reţinând că la emiterea deciziei de pensie nr. 

204673/18.03.2019 instituţia a avut în vedere sporul aferent însemnului onorific „În 

Serviciul Patriei” făcând, totodată, o corectă aplicare a prevederilor punctului 3 al art. 

VII din OUG nr. 59/2017. 

În acest context, consideră că solicitarea apelantului-reclamant de a i se acorda 

sporul în discuţie la pensia stabilită potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 

223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fără a indica temeiul de drept care 

l-ar îndreptăţi la un astfel de calcul, este lipsită de temei legal şi se impune a fi 

respinsă. 

Cu titlu exemplificativ, invocă practica judiciară adoptată în domeniu în sensul 

respingerii acţiunii, în soluţionarea: dosarului civil nr. 1126/3/2019 (decizia civilă nr. 

5187/14.11.2019 a Curţii de Apel Bucureşti); dosarului civil nr. 181/117/2019 (decizia 

civilă nr. 45/A/2020 a Curţii de Apel Cluj); dosarului civil nr. 2312/86/2019 (decizia 

civilă nr. 93/18.02.2020 a Curţii de Apel Suceava); dosarului civil nr. 1668/3/2019 

(decizia civilă nr. 4385/10.10.2019 a Curţii de Apel Bucureşti); dosarului civil nr. 

1/3/2019 ( decizia civilă nr. 4253/07.10.2019 a Curţii de Apel Bucureşti); dosarului 

civil nr. 1457/102/2019 (decizia civilă nr. 102/A din data de 04.03.2020 a Curţii de 

Apel Târgu Mureş); dosarului civil nr. 1188/96/2018 (decizia civilă nr. 92/A din data 

de 27.02.2018 a Curţii de Apel Târgu Mureş); dosarului civil nr. 1765/105/2019 
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(decizia civilă nr, 278/25.02.2020 a Curţii de Apel Ploieşti); dosarului civil nr. 

1764/105/2019 (decizia civilă nr. 420/09.03.2020 a Curţii de Apel Ploieşti). 

Concluzionând, consideră că instanţa de judecată s-a pronunţat în mod 

temeinic, legal şi corect analizând şi luând act de înscrisurile şi susţinerile fiecărei 

părţi. 

Toate aspectele învederate au fost expuse pe larg atât în faţa instanţei de la 

fond, iar aceasta le-a reţinut prin sentinţa civilă a cărei casare se cere arătând că prin 

raportare la criticile formulate prin cererea de chemare în judecată, decizia de stabilire 

a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a M.X. este legală, solicitarea privind 

anularea acesteia fiind neîntemeiată. 

În concluzie, cererea de apel dedusă judecăţii nu face altceva decât să reitereze 

un scurt istoric al demersurilor efectuate de apelantul-reclamant şi nu aduce în plus 

dovezi care să răstoarne temeinicia argumentelor pe care instanţa de fond le-a expus în 

hotărârea judecătorească a cărei casare se cere. 

În consecinţă, faţă de aspectele prezentate, solicită respingerea apelului 

declarat de contestator şi se păstra sentinţa a cărei casare se cere ca legală şi temeinică. 

În drept, art. 471 Noul Cod de procedură civilă. 

Intimata pârâtă Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne a formulat întâmpinare pentru următoarele considerente: 

Consideră că instanţa de fond a aplicat în mod corect dispoziţiile legale 

incidente în materie, iar hotărârea pronunţată nu este susceptibilă de a fi schimbată 

prin criticile formulate de apelant. 

Potrivit art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat 

modificată prin OUG nr. 59/2017, „la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu 

poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare 

soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul a pensiei”. 

Plafonul net stabilit de legiuitor cu privire la pensia în plată prin art. VII 

punctul 3 din OUG nr. 59/2017 este reprezentat de media netă a salariilor/soldelor care 

se iau în calcul la determinarea bazei de calcul. Astfel, atât timp cât i s-a acordat o 

pensie netă în plată egală cu acest plafon net legal, iar pe durata celor 6 luni de 

activitate în calitate de militar alese prin cererea de pensie nu a existat vreun drept 

salarial derivat din art. 11 din Legea nr. 80/1995 care să intre în calculul plafonului 

net, în mod corect instanţa de fond a reţinut că reclamantul nu are temei legal pentru a 

pretinde să îi fie plătită această majorare a pensiei. 

Instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 80/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare, „Pensionării militari decoraţi cu ordinul 

„Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, 

respectiv, 20% al cuantumului pensiei.” 

Potrivit Legii nr. 574/2004 privind Semnul onorific „În Serviciul Patriei” 

pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu 

grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, Ordinul 

„Meritul Militar”, clasele I, II şi III este substituit cu Semne onorifice „În Serviciul 

Patriei” pentru 15 ani, 20 de ani şi respectiv 25 de ani de activitate. 

În aplicarea dispoziţiilor legale, la cuantumul pensiei militate brute cuvenite 

reclamantului, Casa de Pensii Sectorială a M.X. a aplicat sporul de 15%, aferent 

Semnului onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 ani. 

Contrar susţinerilor reclamantului din cererea de apel, sporul aferent ordinului 

meritul militar a fost aplicat corect, întrucât cele două interdicţii/plafonări stabilite prin 

dispoziţiile art. 30, respectiv art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, au caracter general, în sensul că se aplică tuturor pensiilor 

stabilite, recalculate sau actualizate, adică tuturor acelor situaţii în care procentul 

concret obţinut de pensionar, după acordarea procentelor de majorare ar putea depăşi 

cele două plafoane stabilite succesiv de lege. 
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Astfel, atât timp cât prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 nu 

disting dacă sporul de 15% trebuie adăugat la pensia brută, sau la pensia netă, devine 

pe deplin aplicabil principiul „ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, 

prin aceea că nu se pot crea situaţii juridice noi acolo unde chiar legiuitorul nu le-a 

avut în vedere şi, mai ales, acestea nu pot înfrânge caracterul general imperativ al 

interdicţiei conţinute în art. 30, respectiv de art. 60 alin. (1) din Legea pensiilor 

militare de stat, care fac trimiterea clară la momentul stabilirii pensiei. 

Fiind în discuţie un spor al cuantumului pensiei iar nu un supliment al pensiei 

care să i acorde prin adăugare la cuantumul pensiei nete şi peste plafonul impus de art. 

60 din Legea nr. 223/2015, subliniem faptul că, dacă legiuitorul ar fi dorit să 

reglementeze în sensul dorit de reclamant (adăugarea spotului aferent semnului 

onorific „În Serviciul Patriei” la pensia netă stabilită/recalculată), formularea 

dispoziţiilor legale ar fi fost fără echivoc, în sensul că pensia netă s-ar fi majorat cu 

sporul acordat pentru acest semn onorific. 

Or, în aceste condiţii, pretenţia reclamantului referitoare la adăugarea la pensia 

de serviciu netă în plată a sporului de 15%, aferent semnului onorific „În Serviciul 

Patriei” pentru 20 ani, echivalează cu instituirea unui drept în favoarea sa, de care 

acesta nu beneficiază, în sensul că, practic, ar însemna aplicarea acestuia de două ori a 

acestui spor, atât înainte, cât şi după plafonare. 

Textul art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 nu îi recunoaşte reclamantului un 

drept patrimonial distinct de cuantumul pensiei, acesta fiind o componentă a 

cuantumului pensiei, fără independenţă juridică proprie, context în care, nu este în 

prezenţa unui drept de creanţă distinct de pensia militară de stat (având natura unei 

recompense cu caracter de sine stătător) şi care ar fi anihilat sau negat în substanţa sa 

prin includerea formală în elementele de calcul al pensiei, urmată de plafonarea 

cuantumului obţinut prin aplicarea formulei de calcul care include şi procentul de 15% 

al cuantumului pensiei. O susţinere în sensul că acest drept are natura juridică a unei 

recompense materiale privitor la activitatea pe care a desfăşurat-o, diferită de pensia 

militară de stat, nu se sprijină pe nici un text de lege. 

Textul recunoaşte doar dreptul la calculul pensiei militarilor prin includerea 

unui spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei, iar nu un drept 

având o natură juridică distinctă, aferent decoraţiei semn onorific „În Serviciul 

Patriei”, care ar depinde de stabilirea pensiei numai pentru a marca momentul naşterii 

dreptului şi pentru stabilirea întinderii sub aspectul cuantumului bănesc efectiv. De 

altfel, acest drept nu supravieţuieşte de exemplu, suspendării pensiei sau 

încetării/revocării pensiei în cazurile prevăzute de lege, pentru a putea fi considerat un 

drept patrimonial având o existenţă proprie ataşată decoraţiei în discuţie. 

Rezultă aşadar că nu există un drept patrimonial distinct de cuantumul pensiei, 

care să fi fost afectat prin aplicarea plafonării impuse de art. 60 din Legea nr. 

223/2015, iar Casa de Pensii Sectorială a M.X. nu a încălcat prevederile art. 11 pct. 3 

din Legea nr. 80/1995 şi art. 12 din Legea nr. 574/2004, lipsindu-l pe apelantul-

reclamant de un drept de creanţa diferit de cel de pensie, reglementat printr-o lege 

specială, aflată în vigoare. 

Aşa cum a arătat anterior, există doar un singur mod de stabilire a pensiilor, 

aplicabil tuturor pensionarilor cărora li se stabilesc drepturi de pensie, iar prin 

dispoziţiile OUG nr. 59/2017 nu au intervenit modificări referitoare la modalitatea de 

calcul a pensiei, aceasta rămânând aceeaşi. 

În susţinerea celor de mai sus precizează faptul că, prin Decizia nr. 

1149/A/27.09.2019 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul civil nr. 

X245/100/2018, a statuat faptul că „sporul aferent semnului onorific reprezintă un 

procent care are ca efect majorarea cuantumului în urma aplicării prevederilor art. 29-

30 din lege, însă acesta intră în cuantumul pensiei brute, concluzie ce derivă din 

caracterul său de spor aplicat la cuantumul iniţial. Atât timp cât modalitatea de calcul 
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se prezintă sub forma unui spor adăugat la pensie, natura juridică a beneficiului în 

discuţie nu poate fi decât aceea a pensie pe care o întregeşte, reprezentând un drept ce 

intră în cuantumul pensiei brute. 

Plafonarea conform art. 60 alin. 1) din lege se referă la pensia netă aceasta 

determinându-se potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. m) din acelaşi act normativ, prin 

deducerea impozitului pe venit din cuantumul pensiei brute.” 

Aşadar beneficiul semnului onorific „În Serviciul Patriei” recunoscut potrivit 

prevederilor Legii nr. 80/1995 reprezintă un spor care se adaugă la cuantumul pensiei 

militare pe care o întregeşte şi împrumută natura juridică a acesteia, neputând fi 

considerat un drept de sine stătător, în afara pensiei, din moment ce însăşi 

determinarea lui concretă se raportează la cuantumul pensiei la care se aplică sporul 

prevăzut de lege. 

În ceea ce priveşte pretinsa discriminare invocată de apelantul reclamant în 

raport de ceilalţi colegi ai săi, pensionaţi anterior intrării în vigoare a OUG nr. 59/2017 

precum şi ulterior, în condiţiile în care Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de 

stat, consacră, în mod expres, în art. 2 lit. b), principiul egalităţii, conform căruia „se 

asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament 

nediscriminatoriu intre persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte 

drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege”, nu se poate vorbi de existenţa vreunei 

discriminări. 

Potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, condiţiile de exercitare a 

dreptului la pensie, a celorlalte drepturi de asigurări sociale şi a altor forme de 

asistenţă socială sunt stabilite de lege, rezultând, astfel că e atributul legiuitorului să 

stipuleze condiţiile de acordare şi de recalculare a pensiilor. 

Principiul egalităţii justifică dreptul la diferenţiere, deoarece egalitatea nu 

înseamnă uniformitate, iar situaţiile diferite sub aspect obiectiv şi rezonabil impun 

diferenţe de tratament juridic. Or, în linie cu opinia Curţii Constituţionale, situaţiile în 

care se află anumite categorii de persoane pot să aibă tratament juridic diferit, atât timp 

cât aceste situaţii diferă în esenţa lor, iar această diferenţă se bazează pe un criteriu 

obiectiv şi raţional. 

În context, indică faptul că prin Decizia nr. 57/2006, Curtea a apreciat că 

„Recalcularea şi recorelarea pensiilor anterior stabilite sunt prevăzute de lege pentru 

eliminarea inechităţilor reprezentate de diferenţele existente în cuantumul pensiilor 

acordate pentru stagii de cotizare identice, iar diferenţele menţinute până la finalizarea 

operaţiunilor de recalculare şi de reacordare nu contravin principiului universalităţii 

drepturilor şi obligaţiilor, consacrat constituţional prin art. 15 alin. (1), întrucât toţi 

cetăţenii beneficiază de drepturile prevăzute de legile în vigoare la data acordării 

drepturilor respective.” 

De asemenea, instanţa de contencios constituţional, în cuprinsul Deciziei nr. 

1073/2008 a reţinut că „potrivit art. 47 din Constituţie, cetăţenii au dreptul la pensie şi 

la alte forme de asigurări sociale şi măsuri de protecţie socială, în condiţiile stabilite de 

lege. Astfel, legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale 

cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul 

lor valoric, în raport cu posibilităţile create prin resursele financiare disponibile, şi să 

le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-

financiare. Prin urmare, situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de 

reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca 

o încălcare a dispoziţiilor constituţionale care consacră egalitatea în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări, şi nici a celor care consacră dreptul 

la pensie.”. 

În Decizia nr. 85/2013, Curtea a stabilit că „principiul egalităţii se aplică în 

raport cu persoanele care au ieşit la pensie în baza anumitor prevederi legale şi nu în 

raport cu persoanele care au ieşit la pensie într-un cadru legislativ diferit. Şi, totuşi, 
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legiuitorul, pentru a nu se ajunge la situaţii inechitabile, a stabilit ca şi acestora să li se 

aplice creşterile menţionate, ca măsură de justiţie socială distributivă. Însă, prin prisma 

principiului egalităţii, legiuitorul poate prevedea diferite momente de aplicare a 

măsurii pentru cele două categorii de persoane. Este vorba de o egalitate materială 

instituită, deci de o egalitate văzută prin prisma rezultatului la care se doreşte a se 

ajunge, iar legiuitorul este în drept să aprecieze momentul rezonabil al distribuirii 

părţilor de acordat.” 

În concluzie, instanţa de fond a făcut o judicioasă analiză a probelor 

administrate în cauză şi o corectă aplicare a normelor juridice cărora litigiul li se 

subordonează, pronunţând o soluţie temeinică şi legală, fapt pentru care, solicită 

respingerea apelului ca nefondat. 

Invocă cu titlu de jurisprudenţă următoarele hotărâri judecătoreşti: Decizia 

civilă nr. 229/04.03.2020 pronunţată de Curtea de Apel Alba în dosarul nr. 

1476/107/2019; Decizia civilă nr. 6103/23.12,2019 pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti în dosarul nr. 4575/3/2019; Decizia civilă nr. 1872/21.11. 2019 pronunţata 

de Curtea de Apel Alba în dosarul nr. 5762/107/2017; Decizia civilă nr. 787 din 

18.09.2019 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul civil nr. 

1020/108/2018; Decizia civilă nr. 4385 din 10.10.2019 pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti în dosarul civil nr. 1668/3/2019; Decizia civilă nr. 1149/A/27.09.2019 

pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul civil nr. 2245/100/2018; Decizia civilă 

nr. 291 din 03.06.2019 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 

15194/3/2018; Decizia civilă nr. 3776 din 16.09.2019 pronunţată de Curtea de Apel 

Bucureşti în dosarul nr. 1942/3/2018*; Decizia civilă nr. 787 din 18.09.2019 

pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 1020/108/2018; Decizia civilă 

nr. 409 din 25.06.2019 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în dosarul nr. 7876/99/2017; 

Decizia civilă nr. 5187 din 14.11.2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în 

dosarul nr. 1126/3/2019; Decizia civilă nr. 30 din 16.01.2020 pronunţată de Curtea de 

Apel Cluj în dosarul nr. 2090/117/2019; Decizia civilă nr. 3 din 13.01.2020 pronunţată 

de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 538/117/2019; Sentinţa civilă nr. 1713 din 

27.06.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 8290/63/2018, definitivă prin 

decizia Curţii de Apel Craiova nr. 3210 din 04.12.2019; Sentinţa civilă nr. 2271 din 

30.09.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul nr, 1765/105/2019, definitivă 

prin decizia Curţii de Apel Ploieşti nr. 278 din 25.02.2020; Sentinţa civilă nr. 737 din 

10.10.2019 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 435/62/2019, definitivă prin 

decizia Curţii de Apel Braşov nr. 133 din 24.02.2020; Sentinţa civilă nr. 2378 din 

14.10.2019 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 3082/118/2019, 

definitivă prin decizia Curţii de Apel Constanţa nr. 93 din 24.02.2020; Sentinţa civilă 

nr. 865 din 19.06.2018 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 3907/30/2018, 

definitivă prin decizia Curţii de Apel Timişoara nr. 53 din 04.02.2020; Sentinţa civilă 

nr. 1297 din 14.11.2019 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 1457/102/2019, 

definitivă prin decizia Curţii de Apel Târgu Mureş nr. 102 din 04.03.2020. 

În conformitate cu prevederile art. 411 alin. (1) pct. 2 Cod procedură civilă 

solicită judecarea cauzei şi în lipsa reprezentantului instituţiei. 

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

prisma dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea reține următoarele: 

Chestiunea litigioasă privește interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. 

(3) din Legea nr. 80/1995 prin raportare la art. 30, respectiv art. 60 alin. (1) din Legea 

nr. 223/2015. 

În drept, art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor 

militare, prevede că „pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar” clasele 

a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al 

cuantumului pensiei. ” 
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Conform art. 30 din Legea nr. 223/2015, pensia stabilită, recalculată și 

actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de 

calcul prevăzută la art. 28. 

Art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, astfel cum a fost modificat prin art. 

VII din OUG nr. 59/2017, dispune că la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă 

nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare 

soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.  

În fapt, Curtea constată că prin decizia de pensie contestată nr. 

204673/18.03.2019 s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. VII pct. 3 din OUG nr. 

59/2017, indicându-se pensia netă stabilită în plată în cuantum de 3707 lei. 

În decizia de pensie este indicată și suma corespunzătoare ordinului/semnului 

onorific de 808 lei, pensia militară de stat de 5386 lei, total pensie 6194 lei, impozitul 

de 419 lei și pensia militară netă de 5775 lei, stabilită conform art. VII pct. 1 din OUG 

nr. 59/2017 („pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se 

deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.”). În decizia de pensie este 

indicat și faptul că media salariilor/soldelor comunicate prin adeverința nr. 

756216/28.02.2019 emisă de Inspectoratul de Poliție Județean Iași este de 3707 lei. 

Modalitatea de calcul este prevăzută în buletinul de calcul din care rezultă că 

majorarea pensiei conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 de 808 lei s-a 

adăugat la pensia plafonată conform art. 30 din Legea nr. 223/2015 de 5386 lei, 

rezultatul fiind pensia militară brută în cuantum de 6194 lei din care s-a scăzut 

impozitul de 419 lei, rezultând pensia militară netă conform art. VII pct. 1 din OUG 

nr. 59/2017 de 5775 lei. 

Pensia netă în plată a fost stabilită la suma de 3707 lei prin aplicarea plafonării 

prevăzute de art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017. 

Apelantul se prevalează de sporul pentru semnul onorific „În Serviciul Patriei”, 

în temeiul prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995, privind statutul cadrelor 

militare potrivit cărora, pensionării militari decorați cu ordinul „Meritul Militar” 

clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al 

cuantumului pensiei. După cum rezultă din însăși prevederile legale menționate, 

beneficiul semnului onorific se acordă în favoarea beneficiarului pensionar militar sub 

forma unui spor, adăugat, evident, la cuantumul pensiei. 

Apelantul a beneficiat de sporul în discuție, reprezentând în echivalent suma de 

808 lei, care s-a adăugat la cuantumul pensiei rezultat din aplicarea algoritmului 

prevăzut la art. 28-29 din Legea nr. 223/2015. 

Este adevărat că beneficiul semnului onorific nu intră în baza de calcul a 

pensiei, care se determină potrivit art. 28 din Legea nr. 223/2015, el reprezintă un 

procent care are ca efect majorarea cuantumului pensiei în urma aplicării prevederilor 

art. 29-30 din lege, însă, contrar susținerilor apelantului, se aplică la cuantumul pensiei 

brute, concluzie ce derivă din caracterul său de spor aplicat la cuantumul pensiei 

inițiale.  

Plafonarea conform prevederilor art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 se 

referă la pensia netă, aceasta determinându-se, potrivit dispozițiilor art. 3 lit. m din 

același act normativ, prin deducerea impozitului pe venit din cuantumul pensiei brute. 

Prin urmare, pensia de care beneficiază apelantul reclamant, în integralitatea ei 

este supusă plafonării prevăzută de art. 60 alin. 1 din Legea nr. 223/2015. 

Așadar beneficiul semnului onorific „În Serviciul Patriei” recunoscut potrivit 

prevederilor Legii nr. 573/2004 și Legii nr. 574/2004, modificate prin Legea nr. 

149/2018, reprezintă un spor care se adaugă la cuantumul pensiei militare, o întregește 

și împrumută natura juridică a acesteia, neputând fi considerat un drept de sine 

stătător, în afara pensiei, din moment ce însăși determinarea lui concretă se 

raportează la cuantumul pensiei la care se aplică sporul prevăzut de lege. 
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Contrar susținerilor apelantului reclamant, Curtea apreciază că plafonarea 

instituită de legiuitor prin dispozițiile art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017 vizează 

inclusiv sporul acordat conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995. 

Interdicția ca la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă să nu poate fi mai 

mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor 

lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei este un generală și se referă la toate 

elementele de calcul, indiferent de actul normativ ce le reglementează . 

Regula este că excepțiile sunt de strictă interpretare și trebuie expres prevăzute 

de legiuitor. 

Prin urmare, legiuitorul a stabilit plafonarea pentru pensia militară netă aflată 

în plată, fără a distinge între elementele de calcul ale pensiei, iar, din acest punct de 

vedere, nu prezintă relevanță că dreptul prevăzut de art. 11 alin. (3) din Legea nr. 

80/1995 a fost calculat la momentul stabilirii pensiei, nefiind un drept salarial acordat 

pe parcursul desfășurării relațiilor de muncă. 

În concluzie, instanța de apel reține caracterul nefondat al interpretării 

susținute de apelantul reclamant, potrivit căreia art. 60 din Legea nr. 223/2015 

plafonează pensia netă, iar nu pensia netă în plată, astfel încât la suma reprezentând 

pensia netă, plafonată conform textului de lege arătat, se pot adăuga sporurile accesorii 

pensiei, cum este sporul pentru semnului onorific „În Serviciul Patriei”. 

Faptul că modalitatea de plafonare a cuantumului pensiei reprezintă o 

prerogativă a legiuitorului a fost analizat și prin Decizia nr. 672/30 octombrie 2018, 

prin care Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată excepția de 

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile 

militare de stat, reținând că: „19. Referitor la instituirea prin lege a unui plafon al 

pensiei militare de stat, prin Decizia nr. 450/30 mai 2006, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 28 iunie 2006, Curtea a constatat că dreptul 

la pensie este un drept fundamental, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constituție, dar 

se exercită în condițiile prevăzute de lege. Astfel, legiuitorul este liber să stabilească în 

ce condiții și pe baza căror criterii se acordă pensia, baza de calcul și cuantumul 

acesteia, în raport cu situația concretă a fiecărui titular al dreptului. Nici Constituția și 

nici vreun instrument juridic internațional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie 

să beneficieze diferite categorii de persoane. Acesta se stabilește prin legislația 

națională. Astfel, legiuitorul poate să prevadă și o limită minimă a cuantumului 

pensiei, precum și plafonul maxim al acesteia. Norma criticată pentru 

neconstituționalitate prevede, ca și în cazul tuturor celorlalte tipuri de pensie de 

serviciu, că, indiferent de rezultatul calculului aritmetic privind adăugarea sporurilor, 

cuantumul pensiei acordate nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul. Curtea a 

apreciat că această reglementare nu are caracter discriminatoriu, ci reprezintă o 

dispoziție de plafonare a cuantumului pensiei, care se înscrie între prerogativele 

legiuitorului. Totodată, prin Decizia nr. 1.234 din 6 octombrie 2009, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 4 decembrie 2009, Curtea a reținut 

că prevederile art. 25 din Legea nr. 164/2001 instituie un principiu general valabil în 

sistemul public de pensii, potrivit căruia cuantumul pensiei nu poate depăși venitul. Cu 

respectarea acestui principiu, fiecare pensionar militar beneficiază de pensie în 

cuantumul rezultat în raport cu vechimea în activitate și venitul realizat anterior 

pensionării. Această reglementare este în perfect acord cu principiul consacrat de art. 

47 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia cetățenii au dreptul la pensie și la alte 

drepturi de asigurări sociale, în condițiile legii. Astfel, legiuitorul este în drept să 

stabilească conținutul dreptului la pensie și condițiile acordării acestuia, precum și să 

le modifice în funcție de resursele financiare existente la un anumit moment. 

Extinderea incidenței acestui principiu și asupra sporului acordat pentru contribuția la 

fondul de pensie suplimentară, ca efect al prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 

164/2001, nu poate fi privită nici ea ca generând un tratament discriminatoriu, de 
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vreme ce se aplică nediferențiat tuturor persoanelor care au dreptul să beneficieze de 

acest spor. 

20. Ținând cont de această jurisprudență, Curtea reține că aceste considerente 

se aplică mutatis mutandis și în cazul dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015, care 

instituie un plafon de 85% din baza de calcul pentru cuantumul pensiei de serviciu. ” 

Raportat la susținerile apelantului referitoare la situația altor polițiști 

pensionari, instanța de apel reține că, în interpretarea dispoziţiilor art. 14 și a 

dispoziţiilor art. 1 din Protocolul 12 la Convenţie, referitor la interzicerea discriminării 

din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţii Fundamentale, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că „diferenţa de tratament devine 

discriminare atunci când se induc distincţii între situaţii analoge şi comparabile, fără 

ca acestea să se bazeze pe o justificare obiectivă sau rezonabilă”.  

Din interpretarea Curţii rezultă că pentru a reţine o situaţie discriminatorie este 

necesar a se stabili că persoane aflate în situaţii analoage beneficiază de un tratament 

preferenţial şi că această distincţie nu îşi găseşte nici o justificare obiectivă sau 

rezonabilă.  

În speţă, instanţa constată că apelantul nu a făcut dovada faptului că alte 

persoane, aflate în situaţii identice (al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în 

vigoare a OUG nr. 59/2017) au beneficiat de drepturi de pensie mai mari, urmare 

aplicării unei alte formule de calcul. 

Situația numitului Y la care se referă apelantul nu este identică cu a sa, 

deoarece dreptul de pensie al acestuia s-a deschis la 04.07.2016, pe când dreptul de 

pensie al apelantului X s-a deschis la data de 03.01.2019, când erau în vigoare 

prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015, în forma modificată prin art. VII din OUG 

nr. 59/2017. 

Așa fiind, având în vedere considerentele expuse, în temeiul art. 480 alin. 1 

Cod procedură civilă, Curtea respinge ca nefondat apelul declarat, păstrând ca legală și 

temeinică sentința atacată. 

 

2. Indemnizație de concediu de odihnă. Stabilirea prin luarea în considerare 

a sporului pentru condiții deosebite de muncă 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 

Index alfabetic: Salarizare 

Temei de drept: art. 23 din O.G. nr. 10/2008. 

 

Potrivit dispozițiilor art. 23 din O.G. nr. 10/2008, la calculul indemnizației 

pentru concediul de odihnă se iau în considerare și sporurile de care salariații au 

beneficiat, potrivit legii. 

Dispozițiile art. 7 alin. 2 din H.G. nr. 250/1992, privind concediul de odihnă și 

alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu 

specific deosebit și din unitățile bugetare nu sunt incidente în speță sub aspectul luării 

în considerare la calculul indemnizației pentru concediu de odihnă, pe lângă salariul 

de bază, doar a sporului de vechime și, după caz, a indemnizației pentru funcția de 

conducere, în condițiile în care, dispoziții derogatorii, în sensul luării în considerare a 

tuturor sporurilor de care personalul bugetar contractual beneficiază potrivit legii, 

sunt prevăzute la art. O.G. nr. 10/2008. 

Așa cum rezultă din dispozițiile art. 23 alin. 6 din O.G. nr. 10/2008, conform 

cărora,,celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul 

de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile 

autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările 
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ulterioare, rămân în vigoare ”, art. 23 din O.G. nr. 10/2008 a modificat implicit art. 7 

din H.G. nr. 250/1992, în privința modului de calcul al indemnizației pentru concediul 

de odihnă, cuvenite personalului bugetar contractual, sub aspectul sporurilor ce se 

iau în considerare la calculul acestei indemnizații. 

Chiar și în situația în care s-ar considera că la calculul indemnizației de 

concediu trebuie să se țină seama doar de sporurile cu caracter permanent, sporul 

pentru condiții deosebite se încadrează în această categorie.  

 

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

254/14.07.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 92/23.01.2020, Tribunalul Vaslui a respins excepţiile 

prematurităţii, inadmisibilităţii şi lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a unităţii 

administrativ-teritoriale Bârlad; a admis excepţia lipsei calităţii de reprezentant a 

Sindicatului Judeţean „Sanitas” – Vaslui în ce o priveşte pe membra de sindicat X şi, 

în consecinţă, a respins cererea. De asemenea, a respins cererea formulată de 

reclamantul Sindicatul Judeţean „Sanitas” - Vaslui, în numele şi pentru membrii săi de 

sindicat Y ș.a., în contradictoriu cu pârâta unitatea administrativ-teritorială Bârlad, ca 

neîntemeiată. A respins capătul de cerere solicitat de pârâtă privind obligarea 

reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

La termenul din data de 23.01.2020, instanța – din oficiu – a invocat excepția 

lipsei calității de reprezentant în ceea ce o privește pe membra de sindicat X, aflată la 

poziția nr. 15 din împuternicire, care nu a semnat pentru promovarea acțiunii. Instanța 

a precizat că se va pronunța prin hotărâre în ceea ce privește acest aspect. 

Soluția instanței 

Potrivit art. 248 alin. 1 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra 

excepţiilor de procedură. 

Analizând prioritar excepția prematurității introducerii cererii, instanța constată 

că legislația actuală, în vigoare la data de 28.10.2019, nu prevede obligativitatea 

reclamantului de parcurgere a unei proceduri prealabile. Ca atare, această excepție este 

respinsă ca neîntemeiată. 

În ce privește excepția inadmisibilității acțiunii invocată de pârâtă, instanța 

constată că unitatea administrativ-teritorială Bârlad motivează această excepție 

susținând că adresa reclamantului Sindicatul Județean „Sanitas” - Vaslui din data de 

20.08.2019 prin care se acesta solicita punerea în aplicare a prevederilor legale, a fost 

trimisă Primăriei municipiului Bârlad și nu Municipiului Bârlad .În atare condiții, 

menționează pârâta că, în prezenta cauză, unitatea administrativ-teritorială nu poate sta 

în proces. 

Dar, din analiza dosarului,instanța constată că obiectul prezentei cererii este de 

obligare a pârâtului la calculul și plata diferențelor salariale reprezentând indemnizația 

de concediu calculată eronat pentru perioada 28.10.2016-28.10.2019 și nicidecum nu 

se contestă adresa invocată de unitatea administrativ-teritorială în susținerea excepției. 

Instanţa reține că acţiunea formulată de reclamant este expresia principiului 

liberului acces la justiţie care este consacrat ca drept cetăţenesc fundamental, atât prin 

art. 6 pct. 1 din Convenţie, cât şi prin art. 21 din Constituţia României, precum şi prin 

art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 14 din Pactul 

Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. 

Argumentele concrete invocate de pârâtă în susţinerea acestei excepţii nu pot fi 

reținute de instanță. 

Față de cele expuse mai sus, instanța respinge ca neîntemeiată această excepție. 
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În ce privește excepția lipsei capacității procesuale de folosință a UAT Bârlad, 

instanța constată următoarele: 

Excepția lipsei capacității procesuale de folosință este o excepție de fond 

(vizează încălcarea unei condiții de exercițiu a acțiunii civile), absolută (se încalcă 

norme de ordine publică) și peremptorie (admiterea sa conduce la împiedicarea 

soluționării fondului cererii). Capacitatea civilă de folosință a persoanei juridice constă 

în aptitudinea acesteia de a avea drepturi subiective civile și obligații civile, inclusiv 

pe plan procesual, indiferent de izvorul acestora, capacitate care nu poate fi înstrăinată 

sau cedată și nici nu se poate renunța la ea nici măcar în parte. 

Tribunalul constată că reclamantul Sindicatul Județean „Sanitas” - Vaslui 

corect a chemat în judecată, în calitate de pârâtă, unitatea administrativ teritorială. În 

condițiile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, unitatea 

administrativ-teritorială Bârlad, are personalitate juridică şi poate sta în nume propriu, 

în calitate de parte, în cadrul unui proces civil, fiind reprezentată de primar, având 

capacitate de folosinţă, de exerciţiu, calitate procesuală activă sau pasivă. 

Raportat celor menționate, instanța respinge ca neîntemeiată excepția lipsei 

capacității procesuale de folosință a unității administrativ-teritoriale Bârlad. 

În ce privește excepția lipsei calității de reprezentant a Sindicatului Județean 

„Sanitas” – Vaslui în ce o privește pe membra de sindicat X, instanța reține 

următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 28 pct. 2 din Legea nr. 62/2011: „În exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alin. (1) organizaţiile sindicale au dreptul de a întreprinde 

orice acţiune prevăzută de lege inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele 

membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. Acţiunea nu va 

putea fi introdusă sau continuată de organizaţia sindicală dacă cel în cauză se opune 

sau renunţă la judecată în mod expres”. 

Potrivit art. 9 din Constituţia României: „sindicatele, patronatele si asociaţiile 

profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în 

condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor 

profesionale, economice si sociale ale membrilor lor”. 

Art. 219 din Codul muncii prevede că: „la cererea membrilor lor, sindicatele 

pot să îi reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de muncă, în condiţiile legii.” 

Or, având în vedere că în tabelul anexat în dreptul numelui doamnei X nu 

figurează semnătura acesteia, deci nu există consimțământul membrei de sindicat 

privind împuternicirea sindicatului în formularea prezentei cereri, instanţa admite 

excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant şi, în consecinţă, respinge cererea. 

Pe fondul cauzei, instanța constată următoarele: 

Membrii de sindicat reprezentați de Sindicatul Județean „Sanitas” - Vaslui, 

reclamant în prezenta cauză, sunt salariați în cadrul cabinetelor școlare subordonate 

unității administrativ-teritoriale Bârlad. 

Nemulțumiți de faptul că pârâta a inclus în baza de calcul a indemnizației de 

concediu doar salariul de bază, fără a include și sporul pentru condiții deosebite, ce are 

caracter permanent,aceștia s-au adresat instanței solicitând: obligarea pârâtei unitatea 

administrativ-teritorială Bârlad la calculul și plata diferențelor salariale reprezentând 

indemnizaţie de concediu, aferentă perioadei 28.10.2016-28.10.2019, obligarea 

pârâtului la calculul și la plata diferențelor salariale reprezentând indemnizația de 

concediu, începând cu data introduceri acţiunii și până la pronunţare. 

Membrii de sindicat reprezentați au solicitat și obligarea pârâtului la plata 

dobânzilor legale penalizatoare aferente diferențelor salariale, precum și actualizarea 

cu indicele de inflaţie a acestora, calculate de la data scadenței fiecărei diferențe 

salariale până la achitarea diferențelor salariale. De asemenea, au solicitat și obligarea 

pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 
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Acțiune formulată este neîntemeiată pentru considerentele expuse în 

continuare. 

Instanța constată că indemnizațiile membrilor de sindicat reprezentați în 

prezenta cauză de Sindicatul Județean „Sanitas” - Vaslui se calculează în conformitate 

cu prevederile art. 7 alin. 1 și 2 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi 

alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific 

deosebit şi din unităţile bugetare. 

Astfel, potrivit acestui articol: „(1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii 

au dreptul la o indemnizaţie calculată în raport cu numărul de zile de concediu 

înmulţite cu media zilnică a salariului de bază, sporului de vechime şi, după caz, 

indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei 

luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă. 

(2) Media zilnică a veniturilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte în raport cu 

numărul zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu.” 

Dispozițiile art. 150 alin. 1 din Codul muncii, invocate de reclamant în cererea 

de chemare în judecată, prevăd: „(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul 

beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de 

bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada 

respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.” 

Este de principiu că legea generală se aplică în orice materie şi în toate 

cazurile, mai puţin în acelea în care legiuitorul stabileşte un regim special şi 

derogatoriu, instituind în anumite materii reglementări speciale, care sunt prioritare 

faţă de norma de drept comun, ce în astfel de situaţii se aplică numai unde legea 

specială nu dispune. 

Legea generală poate să modifice sau să înlăture incidenţa legii speciale numai 

când cuprinde prevederi exprese în acest sens. 

În contextul celor menționate, Tribunalul apreciază că dispozițiile art. 150 alin. 

1 și 2 Codul muncii, care reprezintă norma generală în materia dreptului muncii, nu 

sunt aplicabile în prezenta speță, deoarece legiuitorul a prevăzut un anumit algoritm de 

calcul al indemnizațiilor de concediu ale salariaţilor din administraţia publică, din 

regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare. 

Caracterul prioritar al normei speciale decurge din însăşi finalitatea adoptării 

ei, dovedind voinţa legiuitorului de a deroga de la legea de drept comun, prin 

prevederi de strictă interpretare şi aplicare. 

Reclamantul face o greşită interpretare a raportului normă specială - normă 

generală, acordând prevalenţă acesteia din urmă, împotriva principiului potrivit căruia 

prioritară este legea specială, derogatorie de la dreptul comun. 

Față de cele expuse mai sus, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea 

formulată de reclamantul Sindicatul Judeţean „Sanitas” - Vaslui, în numele şi pentru 

membrii săi de sindicat, în contradictoriu cu pârâta unitatea administrativ-teritorială 

Bârlad. 

Întrucât pârâta nu a făcut dovada cheltuielilor de judecate suportate cu ocazia 

prezentului litigiu, instanța respinge ca neîntemeiat acest capăt de cerere. 

Pentru aceleași considerente, participând la deliberări, în temeiul art. 55 din 

Legea nr. 303/2004, asistenții judiciari și-au exprimat opinia în sensul celor reținute. 

Potrivit dispoziţiilor art. 270 din Codul muncii, prezenta cauză este scutită de 

taxa judiciară de timbru. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Sindicatul Judeţean „Sanitas” - 

Vaslui, în numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţi, întrucât soluţia dată pe 

fondul cauzei este greşită, pentru următoarele motive: 

În fapt, prin acţiunea introductivă a solicitat obligarea UAT Bârlad la calculul 

şi la plata diferenţelor salariale reprezentând indemnizaţie de concediu, calculată 
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eronat, pentru perioada 28.10.2016-28.10.2019, precum şi la plata dobânzilor legale 

penalizatoare aferente acestor diferenţe salariale. 

Membrii de sindicat, în numele şi pentru care a promovat acţiunea, îşi 

desfăşoară activitatea ca şi asistenţi medicali în cadrul cabinetelor şcolare, subordonate 

unităţii administrativ-teritoriale Bârlad, iar de la data la care managementul a fost 

transferat către autorităţile administraţiei publice locale, li s-a calculat şi acordat o 

indemnizaţie de concediu mult diminuată. 

Angajatorul a inclus în baza de calcul a indemnizaţiei de concediu doar salariul 

de bază, deşi aceşti salariaţi beneficiază şi de un spor pentru condiţii deosebite, spor ce 

are un caracter permanent şi care, potrivit legii, trebuia să fie avut în vedere la calcul 

indemnizaţiei de concediu. 

La primul termen de judecată a formulat precizări, orale, cu privire la perioada 

pentru care solicită aceste diferenţe salariale, respectiv doar pentru perioada 

01.03.2018-28.10.2019, până la acel moment indemnizaţia fiind calculată corect. 

Prin sentinţa apelată, prima instanţă a respins cererea, dând eficienţă 

prevederilor art. 7 alin. 1 şi 2 din HG nr. 250/1992 în detrimentul dispoziţiilor art. 150 

din Codul muncii, acordând, în baza principiului specialul derogă de la general, 

prevalenţa normei speciale. 

Chestiunea litigioasă ce se impune a fi tranşată de instanţa de judecată priveşte 

componenta bazei de calcul a indemnizaţiei de concediu. 

Pe baza normele de drept incidente în cauză, solicită instanţei de apel să 

constate ca fiind întemeiat punctul de vedere al reclamanţilor, potrivit căruia, baza de 

calcul se compune din: salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter 

permanent și să schimbe, în parte, sentinţa apelată, cu consecinţa admiterii acţiunii. 

Într-adevăr, dispoziţiile art. 150 din Codul muncii - Legea nr 53/2003, potrivit 

cărora, pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie 

de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi 

sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în 

contractul individual de muncă, au un caracter general în raport de prevederile art. 7 

din H.G. nr 250/1992, însă, în raport de prevederile art. 23 alin. 3 şi alin. 6 din OG nr. 

10/2008, neavute în vedere de instanţa de fond, se impune a se constata că legiuitorul, 

prin acest act normativ – OUG nr. 10/2008 – stabileşte, în mod clar, baza de calcul a 

indemnizaţiei de concediu şi că „celelalte prevederi din hotărârea de guvern rămân în 

vigoare…”. 

Aşadar, prin aceste dispoziţiile legale a avut loc abrogare tacită a prevederilor 

art. 7 din HG nr. 250/1992, rămânând să producă efecte doar „celelalte prevederi din 

HG…”. 

Faptul că prevederile HG nr. 250/1992 nu au fost modificate în mod 

corespunzător ulterior acestui act normativ – OUG nr. 10/2008 şi ulterior modificărilor 

aduse Codului muncii, asta nu înseamnă că produc efecte depline. 

În raport de data apariţiei fiecărui act normativ şi de prevederile Legii nr. 

24/2000 care reglementează normele de tehnica legislativă, apelantul arată că nu 

împărtăşeşte punctul de vedere al instanţei de fond potrivit căruia „specialul (HG 

250/1992) derogă de la general (Legea nr. 53/2003, OUG nr. 10/2008)”, fiind un act 

normativ anterior, căzut în desuetudine. 

Deloc de neglijat este şi faptul că angajatorul, până la data de 01.03.2018, a 

înţeles să calculeze corect indemnizaţia de concediu, deşi ulterior acestei date situaţia 

legislativă a fost aceeaşi, neavând loc alte modificări/completări legislative. 

Chiar și Ministerul Sănătăţii, prin Adresa nr 16322/25.03.2019, statuează că în 

baza de calcul a indemnizaţiei de concediu trebuie să se includă şi sporurile cu caracter 

permanent, nu doar salariul de bază. 

În concluzie, faţă de cele menţionate anterior, se impune a se constata că 

modalitatea de calcul a indemnizaţiei de concediu de odihnă trebuie acordată, 
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respectiv calculată în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 3 din OUG nr. 10/2008 

şi art. 150 din Codului muncii. 

Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, a statuat că aceste dispoziţii legale 

„stabilesc nivelul minim al indemnizaţiei pentru perioada concediului de odihnă, care 

nu poate fi mai mic decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pe perioada 

respectivă, calculată pe baza mediei zilnice a veniturilor, înmulţită cu numărul zilelor 

de concediu”, iar textul nu reprezintă altceva decât o concretizare a dispoziţiilor art. 41 

alin. (2) din Constituţie, care consacră dreptul salariaţilor la concediul de odihnă plătit, 

drept care, ca şi celelalte măsuri de protecţie socială a muncii, se stabileşte de lege. 

Astfel, legiuitorul este îndreptăţit să stabilească modul de calcul al valorii 

indemnizaţiei de concediu cuvenite (Decizia Curţii Constituţionale nr. 385/2007 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353/24 mai 2007). 

În concluzie, solicită admiterea apelului, schimbarea, în parte a sentinţei 

apelate, cu consecinţa admiterii acţiunii. 

În drept: art. 466 şi urm C.pr.civ., art. 23 din OUG nr. 10/2008 şi art. 150 din 

Legea nr. 53/2003.  

În apel nu s-a depus întâmpinare şi nu s-au administrat probe noi. 

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

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

Reclamanții ocupă posturi de asistenţi medicali în cadrul cabinetelor şcolare, 

subordonate unităţii administrativ-teritoriale Bârlad, fiind nemulțumită de modul de 

calcul al indemnizației pentru concediul de odihnă, solicitând obligarea la calculul și 

plata diferenței de indemnizație de concediu de odihnă pentru perioada 01.03.2018-

28.10.2019, cu luarea în calcul a sporului pentru condiții deosebite. 

Potrivit Dispoziției nr. 2064/2018 emisă de Primarul Municipiului Bârlad, 

depusă la dosar de pârâtă, reclamanții au beneficiat de spor pentru condiții deosebite, 

începând cu data de 01.03.2018. 

Acest spor nu a fost luat în considerare la calcul indemnizațiilor de concediu 

acordate reclamanților în perioada 01.03.2018-28.10.2019. 

În calitate de asistenți medicali în cadrul cabinetelor şcolare, angajați cu 

contract individual de muncă, reclamanții fac parte din categoria personalului bugetar 

contractual. 

Potrivit dispozițiilor art. 23 din O.G. nr. 10/2008: „(1) Personalul contractual 

din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă și 

la alte concedii, în condițiile legii. 

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an. 

(3) La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, 

pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii. 

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă 

numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă. 

(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind 

concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din 

regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu 

modificările ulterioare, rămân în vigoare. 

(7) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel 

puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.” 

Întrucât reclamanții fac parte din personalul bugetar contractual, le sunt 

aplicabile aceste dispoziții în privința modului de calcul al indemnizației de concediu 

pentru perioada 01.03.2018-28.10.2019. 

Astfel, potrivit prevederilor legale enunțate, la calculul indemnizației pentru 

concediul de odihnă se iau în considerare și sporurile de care reclamanții au beneficiat, 

potrivit legii. 
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Dispozițiile art. 7 alin. 2 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și 

alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific 

deosebit și din unitățile bugetare nu sunt incidente în speță sub aspectul luării în 

considerare la calculul indemnizației pentru concediu de odihnă, pe lângă salariul de 

bază, doar a sporului de vechime și, după caz, a indemnizației pentru funcția de 

conducere, în condițiile în care, dispoziții derogatorii, în sensul luării în considerare a 

tuturor sporurilor de care personalul bugetar contractual beneficiază potrivit legii, sunt 

prevăzute la art. O.G. nr. 10/2008, iar reclamanții fac parte din personalul bugetar 

contractual. 

Așa cum rezultă din dispozițiile art. 23 alin. 6 din O.G. nr. 10/2008, conform 

cărora „celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul 

de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile 

autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările 

ulterioare, rămân în vigoare ”, art. 23 din O.G. nr. 10/2008 a modificat implicit art. 7 

din H.G. nr. 250/1992, în privința modului de calcul al indemnizației pentru concediul 

de odihnă, cuvenite personalului bugetar contractual, sub aspectul sporurilor ce se iau 

în considerare la calculul acestei indemnizații. 

Așadar, în mod eronat s-a procedat la calculul indemnizației de concediu 

acordate reclamanților în perioada 01.03.2018-28.10.2019, fără luarea în considerare a 

sporului pentru condiții deosebite, de care reclamanții au beneficiat. 

Chiar și în situația în care s-ar considera că la calculul indemnizației de 

concediu trebuie să se țină seama doar de sporurile cu caracter permanent, sporul 

pentru condiții deosebite se încadrează în această categorie. Sporul a fost acordat 

pentru condițiile de muncă în care reclamanții și-au desfășurat activitatea, deci 

caracterul de spor permanent se raportează la perioada de timp în care salariatul și-a 

desfășurat activitatea în aceste condiții. Reclamanții și-au desfășurat activitatea la 

același loc de muncă, în aceleași condiții, primind lunar sporul pentru condiții 

deosebite în perioada 01.03.2018-28.10.2019, concluzia fiind că acest spor a avut 

caracter permanent. 

Prin urmare, este întemeiată solicitarea reclamanților de obligare la calculul și 

plata diferențelor de indemnizație de concediu de odihnă rezultate din stabilirea acestei 

indemnizații, pentru perioada 01.03.2018-28.10.2019, prin luarea în considerare și a 

sporului pentru condiții deosebite de muncă, de care au beneficiat reclamanții. 

Cu privire la solicitarea reclamanților de obligare a pârâtei şi la plata dobânzii 

legale penalizatoare, dar şi la plata contravalorii actualizării cu rata de inflaţie, instanţa 

constată că există o culpă a pârâtei în neîndeplinirea obligaţiei legale, prin urmare 

admite acest capăt de cerere al obligării la plata actualizării diferențelor de 

indemnizaţie de concediu de odihnă cu rata inflaţiei şi a dobânzii legale penalizatoare, 

începând cu data scadenţei 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 

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). La stabilirea cuantumului dobânzii legale vor fi avute în 

vedere prevederile art. 3 alin. 2 și 3 din O.G. nr. 13/2011 (rata dobânzii penalizatoare 

în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop 

lucrativ este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naționale a României plus 4 puncte 

procentuale și apoi diminuată cu 20%). 
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Față de considerentele de fapt și de drept mai sus expuse, Curtea, în temeiul 

art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, admite apelul și schimbă în parte sentința, în 

sensul că admite cererea și obligă pârâta la calculul şi plata către reclamanţi a 

diferenţelor de indemnizaţie de concediu de odihnă rezultate din stabilirea acestei 

indemnizaţii, pentru perioada 01.03.2018-28.10.2019, prin luarea în considerare şi a 

sporului pentru condiţii deosebite de muncă, de care au beneficiat reclamanţii, 

diferenţele salariale urmând a fi actualizate cu indicele de inflaţie; obligă pârâta la 

plata dobânzilor legale penalizatoare aferente diferenţelor salariale rezultate conform 

prezentei hotărâri, calculate de la data scadenţei fiecărei diferenţe salariale până la 

achitarea efectivă, în favoarea membrilor de sindicat reclamanţi. 

 

3. Pensia militară de stat. Neincluderea în baza de calcul a sumelor 

compensatorii prevăzute de lege ulterior perioadei alese pentru stabilirea pensiei 

 

Cuprins pe materii: Asigurări sociale 

Index alfabetic: Pensie militară de stat 

Temei de drept: art. 3 ind. 1
 
alin. 5 din OUG 57/2015, introdus prin OUG nr. 20/2016 

 

Potrivit prevederilor alin. 5 din art. 3
1 

din OUG 57/2015, introdus prin O.U.G. 

nr. 20/2016, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 

2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție sau autoritate publică, în 

soldele de funcție/salariile de funcție în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii 

corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se 

include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de 

merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009. 

La alin. 9 din ordonanța menționată se prevede că: „Drepturile prevăzute la 

alin. (5), (6) și (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcție/salariilor de funcție în 

sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare 

de stat, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență.”. 

Așadar, personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare a beneficiat, în temeiul dispozițiilor legale 

menționate, de includerea în soldele de funcție/salariile de funcție, începând cu luna 

august 2016, a 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de 

merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009. 

Dacă în perioada aleasă pentru stabilirea pensiei reclamantul nu a beneficiat 

de 50% din suma compensatorie corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit 

în plată la nivelul anului 2009, aceste drepturi bănești nu pot fi inclusă în baza de 

calcul cuprinsă în fișa de pensie.  

 

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

245/09.07.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1253/28.11.2019, Tribunalul Vaslui a respins excepţia 

inadmisibilităţii acţiunii, excepţia prematurităţii introducerii acţiunii şi excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive, excepţii invocate de pârâta Casa Sectorială de Pensii a 

Ministerului Afacerilor Interne; a respins acţiunea formulată de reclamantul X în 

contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui şi Casa Sectorială de 
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Pensii a Ministerului Afacerilor Interne şi intimatul Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

În conformitate cu dispoziţiile art. 248 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai 

întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în 

tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. 

Cu privire la excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată instanţa 

reţine următoarele: 

Inadmisibilitatea este o excepţie de procedură, legată strict de legată sesizare a 

instanţei, iar această excepţie poate fi primită numai în condiţiile în care partea 

utilizează o cale procesuală neprevăzută de lege sau pe care legea o exclude în mod 

expres ori implicit sau în cazurile în care legea prevede parcurgerea unei proceduri 

prealabile sesizării instanţe pe care partea, în mod culpabil, nu o urmează. 

Tribunalul apreciază că cererea dedusă judecăţii îndeplineşte condiţiile 

necesare pentru a putea fi supusă analizei instanţei de judecată motiv pentru care 

această excepţie urmează a fi respinsă. 

Referitor la excepţia prematurităţii introducerii acţiunii instanţa reţine că, 

potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) C.proc.civ., „oricine are o pretenţie împotriva 

unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice are 

dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente”, iar potrivit alin. 4 „cererile 

accesorii sunt acele cereri a căror soluţionare depinde de soluţia dată unui capăt de 

cerere principal”. 

Capătul doi al cererii de chemare în judecată vizează obligarea pârâtei Casa 

Sectorială de Pensii a M.X. să procedeze la emiterea unei noi decizii de recalculare a 

pensiei militare de stat, cu respectarea prevederilor legale şi luarea în considerare a 

bazei de calcul ce urmează a fi întocmită de pârâtul I.P.J. Vaslui astfel că, raportat la 

primul capăt de cerere, această pretenţie este accesorie. 

Instanţa apreciază că acest capăt de cerere constituie o aşa-zisă acţiune 

preventivă, ce constituie o excepţie de la condiţia ca dreptul să fie actual. 

Dacă în urma dezbaterilor contradictorii se constată că dreptul pretins nu există 

ori nu îndeplineşte condiţiile de validitate legale pentru a putea fi exercitat, cererea 

este respinsă ca nefondată sau neîntemeiată. 

Raportat celor reţinute, instanţa respinge excepţia prematurităţii introducerii 

acţiunii. 

Analizând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Casa Sectorială 

de Pensii din Ministerul Afacerilor Interne în ceea ce priveşte capătul de cerere vizând 

emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei militare de stat, instanţa reţine că, 

potrivit art. 1 din Legea nr. 223/2015: „Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru 

militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin 

sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul 

apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare 

sistemul pensiilor militare de stat.” 

Articolul 3 din aceeaşi lege, defineşte casele de pensii sectoriale ca fiind acele 

instituţii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, care îndeplinesc atribuţiile 

prevăzute de prezenta lege şi funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 

protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din sistemul naţional de apărare 

naţională, ordine publică şi securitate naţională; 

Modul de stabilire şi plată a pensiilor este prevăzut de art. 61 din Legea nr. 

223/2015, respectiv: „(1) Pensiile militare de stat se acordă la cererea persoanei 

îndreptăţite, a tutorelui sau curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat ori i 
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s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar 

desemnat prin procură specială. 

(2) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (1), poate fi 

retrasă la cererea persoanei îndreptăţite, până la emiterea deciziei de pensionare. 

(3) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special depun cererea de 

pensionare împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute 

de prezenta lege, astfel: 

a) la unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de 

informaţii/instituţia sau unitatea, după caz, din care a făcut parte persoana la data 

trecerii în rezervă ori direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu 

îndeplinirea condiţiilor de acordare a unei pensii; 

b) la centrul militar zonal/judeţean/de sector sau la unitatea 

militară/inspectoratul judeţean/structura ori direcţia judeţeană de informaţii/instituţia 

sau unitatea din care a făcut parte, după caz, în situaţia celor care îndeplinesc condiţiile 

de pensionare după data trecerii în rezervă ori încetarea raporturilor de serviciu; 

c) la centrul militar zonal/judeţean/de sector, unitatea militară/inspectoratul 

judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii/instituţia ori unitatea, după caz, 

din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi. Urmaşii pot depune 

cererea şi documentele necesare şi la casele de pensii sectoriale în a căror evidenţă s-

au aflat susţinătorii. 

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), cererea de pensionare, însoţită de 

actele doveditoare, se transmite de către structurile prevăzute la alin. (3), în termen de 

30 zile de la data depunerii, la casa de pensii sectorială, în funcţie de ultimul loc de 

muncă. 

(5) Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin 

Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii 

Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dosarele de pensionare se transmit 

la casa de pensii sectorială aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit 

protocoalelor încheiate între acestea. 

(6) Casele de pensii sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii stabilesc şi 

plătesc pensiile militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special care aparţin 

Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii 

Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, potrivit protocoalelor încheiate.” 

Art. 65 din această lege prevede că: (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii 

şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau 

plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la 

cererea persoanelor îndreptăţite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.” 

În art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, 

organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţi sunt stabilite 

atribuţiile, caselor de pensii sectoriale respectiv: „a) asigură evidenţa, la nivel naţional, 

a tuturor beneficiarilor drepturilor prevăzute de Legea nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi a altor drepturi, potrivit dispoziţiilor legale; 

b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin 

decizii, conform Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi a altor drepturi, potrivit dispoziţiilor legale; 

c) asigură plata lunară a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale 

cuvenite beneficiarilor, potrivit legii;” 

Având în vedere reclamantul solicită emiterea unei noi decizii de recalculare a 

pensiei militare de stat, iar stabilirea şi recalcularea drepturilor de pensie ale cadrelor 

militare intră în sarcina acestei intimate, instanţa constată că raportat prevederilor mai 
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sus invocate, această instituţie are calitate procesuală pasivă şi, ca atare, va respinge ca 

neîntemeiată excepţia invocată. 

Prin acţiunea formulată, reclamantul a solicitat instanţei obligarea pârâtului 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui să procedeze, la întocmirea şi comunicarea 

către Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne a bazei de calcul 

conform prevederilor art. 28 din Legea 223/2015 şi art. 3 ind. 1 alin 5 din OUG nr. 

20/2016 pentru a proceda la recalcularea drepturilor de pensie cuvenite, începând cu 

data de 02.08.2016, actualizarea diferenţelor cu inflaţia şi dobânzile legale, obligarea 

pârâtei Casa Sectorială de Pensii a M.X. să procedeze la emiterea unei noi decizii de 

recalculare a pensiei militare de stat, cu respectarea prevederilor legale şi luarea în 

considerare a bazei de calcul ce urmează a fi întocmită de pârâtul I.P.J. Vaslui şi 

obligarea pârâtului, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui. 

La stabilirea drepturilor de pensie ale reclamantului s-a dat eficienţă 

dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 223/2015 care, la alin. 1, dispun: „Baza de calcul 

folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare 

brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate 

în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data 

deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - 

c)...”. 

De asemenea potrivit alin. 10 din acelaşi act normativ: „Alegerea perioadei 

care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se 

poate face o singură dată”. 

La data de 9 iunie 2016 a intrat în vigoare OUG nr. 20/2016 care, la art. 3 ind. 

1 alin. 5, stipula: „Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna 

august 2016, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut 

special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau autoritate 

publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele 

compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul 

anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare 

soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009”. 

Din cererea reclamantului depusă la dosar reiese că acesta şi-a ales cele 6 luni 

consecutive din ultimii cinci ani, perioada 01.01.2016-30.06.2016. Calcularea 

drepturilor de pensiei ale reclamantului s-a realizat în baza fişei de pensie nr. 

57731/01.09.2016, cuprinzând situaţia soldelor/salariilor lunare realizate de reclamant 

în perioada aleasă, respectiv 01.01.2006-30.09.2016. 

Este adevărat că, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor din aceeaşi instituţie sau 

autoritate publică, în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse 

sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la 

nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei compensatorii 

corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, dar 

această majorare a avut loc începând cu luna august 2016 ceea ce excede perioadei pe 

care reclamantul a ales-o potrivit dispoziţiilor art. 28. 

Prin urmare, chiar dacă reclamantul a trecut în rezervă şi raporturile de serviciu 

au încetat pe data de 02.08.2016, dispoziţiile legale invocate nu i se aplică, baza de 

calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat fiind media salariilor lunare 

brute realizate la funcţia de bază în perioada 01.01.2016-30.06.2016, la alegerea 

reclamantului, perioadă în care dispoziţiile OUG nr. 20/2016 nu se aplică. 

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa respinge ca neîntemeiată cererea acţiunea 

formulată de reclamantul X. 

Cu privire la daunele morale solicitate de reclamant, având în vedere că acest 

capăt de cerere este accesoriu faţă de capătul principal de cerere, precum şi soluţia ce 

urmează a se pronunţa urmează ca şi acesta să fie respins. 
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Pentru aceleași considerente, participând la deliberări, în temeiul art. 55 din 

Legea nr. 304/2004, asistenții judiciari și-au exprimat opinia în sensul celor reținute. 

Potrivit art. 105 din Legea nr. 223/2015: „Cererile în faţa oricăror organe sau 

instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect 

drepturi ori obligaţii de pensii militare de stat sau de asigurări sociale, sunt scutite de 

taxă de timbru.” 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul X pentru următoarele 

motive de fapt şi de drept: 

Susţine că a fost angajat în cadrul IPJ Vaslui, în perioada 15.12.1990 - 

02.08.2016, în prezent fiind pensionat conform Deciziilor nr. 186925/10.11.2016 şi nr. 

186925/17.01.2017, emise de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor 

Interne. 

Prin plângerea prealabilă nr. 212801/12.11.2018 adresată pârâtului I.P.J. 

Vaslui, a solicitat acestuia întreprinderea demersurilor specifice prin structurile 

interne, în vederea refacerii bazei de calcul conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 

223/2015, cu modificările ulterioare şi trimiterea acestora la Casa de Pensii Sectorială 

a M.X., conform Ordinului Comun nr. 24-30/15.02.2016, pentru aprobarea 

metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare a M.X. nr. 30/12.02.2016, 

deoarece a fost întocmit eronat, în sensul că nu s-a ţinut cont de dispoziţiile art. 3 ind. 

1 alin. 5 din OUG nr. 20/2016 pentru modificare şi completarea OUG nr. 57/2015 

privind salarizarea persoanelor plătite din fonduri publice, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 434/9.06.2016. 

În OUG nr. 20/8.06.2016 la art. 3 ind. 1 alin. (5) se stipulează: „Prin excepţie 

de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru personalul 

militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciarelor din aceeaşi instituţie, în soldele de funcţie/ salariile de funcţie în care 

nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de 

merit în plată la nivelul anului 2009 se include 50% din cuantumul sumei 

compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit în plată la nivelul 

anului 2009”. 

Art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 prevede că: „baza de calcul folosită 

pentru stabilirea pensiei militare de stat este, media, soldelor/salariilor brute realizate 

la funcţia de bază în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în calitate de 

militar, poliţist, funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii 

dreptului de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a-c”. 

În Dispoziţia Şefului Inspectoratului de Poliţie a jud. Vaslui, nr. 

61496/01.08.2016 se menţionează data trecerii în rezervă şi încetarea raporturilor de 

serviciu 02.08.2016. 

Aşadar, în luna august 2016, conform art. 3 ind. 1 alin. (5) din OUG nr. 

20/2016 (mai exact pe data de 01.08.2016) soldele de funcţie/salariul de funcţie a fost 

mărită cu 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit, 

salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, întrucât în anul 2009 nu a avut 

salariu de merit. 

În fapt, lucrătorii din structurile IPJ Vaslui, abilitaţi conform Legii nr. 

223/2015, să întocmească dosarul de pensie (fişa de pensie), nu au actualizat la data 

deschiderii dreptului de pensie (02.08.2016), conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 

223/2015, (media soldelor/salariilor brute realizate la funcţia de baza în 6 luni 

consecutive, din ultimii 5 ani de activitate), solda de funcţie/salariul de funcţie majorat 

prin art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr. 20/2016, începând cu data de 01.08.2018, aceştia 

au calculat solda de funcţie/ salariul de funcţii avut anterior intrări) în vigoare a art. 3 

ind. 1 alin.(5) din OUG nr. 20/2016. 

Practic, solicită conform art. 28 alin. 1 din Legea 223/2015, ca media 

soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din 
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ultimii 5 ani de activitate, adică lunile, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai şi iunie 

2016 să fie actualizate la deschiderea dreptului de pensie (02.08.2016), când solda de 

funcţie/salariul de funcţie a fost majorat prin art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr. 20/2016. 

Prin sentinţa civilă nr. 1253/28.11.2019, prima instanţa a respins acţiunea 

reclamantului X în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui şi 

Casa Sectorială de pensii a M.X., fără a preciza clar în baza cărui articol şl lege, motiv 

pentru care consideră că soluţia primei instanţe este dată în contradicţie cu dispoziţiile 

legale, este eronată şi lipsită de fundament legal cu privire la capetele din cererea de 

chemare în judecată. 

Totodată, instanţa de judecată nu a ţinut cont de faptul că pârâtul I.P.J. Vaslui, 

nu a introdus întâmpinarea la acţiunea formulată, în termenul legal stabilit de instanţă, 

ci a introdus-o cu circa patru zile înainte de primul termen, astfel i-a fost prejudiciat 

dreptul la apărare, prin răspuns la întâmpinare. La al doilea termen a menţionat acest 

lucru. 

La pagina 8 a sentinței civile, instanţa hotărăşte: „La stabilirea drepturilor de 

pensie ale reclamantului s-a dat eficientă dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 223/2015, 

care la alin. 1 dispune: «Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de 

stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni 

consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate Ia data deschiderii drepturilor de 

pensie»”, continuând la pagina 9: „Este adevărat că, pentru personalul militar, poliţişti 

şi funcţionari publici cu statut special din aceeaşi instituţie sau autoritate publică, în 

soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii 

corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit în plată Ia nivelul anului 2009, se 

include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de 

merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, dar această majorare a avut loc 

începând cu luna august 2016 ceea ce excede perioadei pe care reclamantul a ales-o 

potrivit dispoziţiilor art. 28”. Aici instanţa a omis sau nu a înţeles că tocmai art. 28 

alin. 1 din Legea nr. 223/2015 prevede că „media soldelor/ salariilor brute realizate; la 

funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, (adică perioada 

aleasă 01,01.2016 - 30.06.2016) se actualizează la data deschiderii dreptului de pensie 

(02.08.2016), când salariul funcţiei de bază de care se ţine cont Ia alcătuirea mediei 

soldelor/ salariilor brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, a fost mărit 

începând cu luna august 2016 cu 50% din cuantumul salariului de merit pe anul 2009. 

Exemplu: dacă reclamantul alegea conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 

223/2015, media soldelor/salariilor brute realizate la funcţia de bază în 6 luni 

consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, perioada 01.01.2012- 30. 06. 2012, când 

salariul era la jumătate, cum se proceda cu actualizarea celor 6 luni la deschiderea 

dreptului de pensie? 

Conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 223/2015, reclamantul consideră că 

perioada aleasă, 01.01.2012- 30.06.2012, adică media soldelor/salariilor lunare brute 

realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, se 

actualizează la data deschiderii drepturilor de pensie, adică la data de 02. 08. 2016, şi 

nu rămânea la nivelul perioadei alese, 01. 01. 2012-30.06.2012. 

Aici vrea să menţioneze faptul că la pagina 9 din sentinţa civilă, instanţa a 

decis: „Prin urmare, chiar dacă reclamantul a trecut în rezervă şi raporturile de serviciu 

au încetat pe data de 02.08.2016, dispoziţiile legale invocate nu i se aplică, baza de 

calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, fiind media soldelor/salariilor 

brute realizare la funcţia, de bază 01.01.2016 -30.06.2016, la alegerea reclamantului 

perioada în care dispoziţiile OUG nr. 20/2016, nu se aplică. Numai că aici instanţa a 

omis să spună că, conform art. 28 alin. 1 din Legea nr. 223/2015, baza de calcul 

folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/ salariilor lunare 

brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, 

actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, adică 02.08.2016. 
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Concluzionând, având în vedere motivele de fapt şi de drept expuse mai sus, 

solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi a se dispune obligarea pârâtului 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui la întocmirea şi comunicarea către Casa 

Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne a bazei de calcul conform 

prevederilor art. 28 din Legea nr. 223/2015 şi art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr. 20/2016 

pentru a proceda la recalcularea drepturilor de pensie cuvenite; obligarea Casei 

Sectoriale de Pensii a M.AI să procedeze la emiterea unei noi decizii de recalculare a 

pensiei militare de stat, cu respectarea prevederilor legale şi luarea în considerare a 

bazei de calcul ce urmează a fi întocmită de pârâtul I.P.J. Vaslui, conform prevederilor 

art. 28 alin. 1 din Legea nr. 223/2015 şi art. 3 ind. 1 alin. 5 din OUG nr 20/2016; 

obligarea pârâtului Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, la plata de despăgubiri 

morale în valoare de 25.000 lei, întrucât a întocmit dosarul de pensionare cu 

nerespectarea legislaţiei în vigoare, iar la solicitarea sa de a reface baza de calcul şi 

trimiterea acestuia la Casa Sectorială de Pensii a M.X., conform legislaţiei în vigoare 

la aceea dată, a refuzat. 

Intimata-pârâtă Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a 

formulat întâmpinare la apelul declarat de reclamantul X, solicitând respingerea 

acestuia pentru următoarele considerente: 

Prin cererea formulată, apelantul-reclamant solicită admiterea apelului 

împotriva sentinţei civile nr. 1253/28.11.2019 pronunţată de Tribunalul Vaslui în 

dosarul nr. XX70/89/2019 pe care o consideră nelegală şi netemeinică, întrucât 

instanţa a respins acţiunea formulată de cel în cauză fără a preciza în baza cărui articol 

din lege. Mai mult, apelantul-reclamant consideră că a fost prejudiciat în dreptul la 

apărare având în vedere faptul că unitatea angajatoare a depus întâmpinare cu 4 zile 

înainte de primul termen astfel că acesta nu a putut formula răspuns la întâmpinare. 

Din lecturarea cererii de apel, observă că apelantul-reclamant aduce critici 

sentinţei civile pronunţate de Tribunalul Vaslui în ceea ce priveşte actualizarea bazei 

de calcul întocmită şi transmisă de unitatea angajatoare Casei de Pensii Sectoriale a 

M.X, care în opinia acestuia, nu ar conţine majorarea de 50% din cuantumul sumei 

compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul 

anului 2009. 

Faţă de criticile formulate de apelantul-reclamant prin cererea de apel, arată că 

acestea sunt nefondate, soluţia instanţei de fond fiind corectă având în vedere faptul că 

cel în cauză şi-a ales ca perioadă de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate 

lunile ianuarie - iunie 2016 care să fie utilizate ca bază de calcul prevăzută de art. 28 

din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările 

ulterioare, perioadă în care dispoziţiile OUG nr. 20/2016 nu se aplicau. 

Potrivit art. 3 ind. 1 alin. 5) din OUG nr. 20/2016, majorarea de 50% din 

cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei/salariului de merit în plată la 

nivelul anului 2009, se aplică începând cu luna august 2016, or, apelantul-reclamant 

nu a realizat astfel de venituri începând cu luna august 2016 care să-i fie incluse de 

unitatea angajatoare în baza de calcul aleasă întrucât baza de calcul de 6 luni nu 

cuprinde luna august 2016, cum corect a reţinut şi instanţa de fond. 

Mai mult, arată că veniturile care se actualizează la data deschiderii dreptului 

de pensie sunt veniturile realizate în perioada de 6 luni aleasă ca bază de calcul, însă în 

situaţia de faţă, cel în cauză nu a ales luna august 2016 ca bază de calcul dat fiind că 

raporturile de serviciu i-au încetat la data de 02.08.2016, astfel că data deschiderii 

dreptului de pensie nu prezintă relevantă din acest punct de vedere. 

Or, a proceda conform solicitării apelantului-reclamant în sensul introducerii 

unor venituri nerealizate în baza de calcul aleasă de acesta ori a unor venituri care în 

perioada ianuarie-iunie 2016 nu se aplicau, excede cadrului legal în vigoare, sens în 

care apreciază ca fiind corectă soluţia instanţei de fond de respingere a cererii de 

chemare în judecată ca neîntemeiată. 
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Având în vedere aspectele prezentate mai sus, pretenţiile apelantului-reclamant 

în contradictoriu cu I.P.J. Vaslui, dar şi prevederile art. 3 ind. 1 alin. 9 din OUG nr. 

20/2016 care dispun că „drepturile prevăzute la alin. 5). 6) şi 8) nu constituie majorări 

ale soldelor de funcţie/salariilor de funcţie în sensul prevederilor art. 60 din Legea nr. 

223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, pe 

perioada aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă”, precizează că 

actualizarea solicitată de cel în cauză excede atribuţiilor instituţiei pârâte, sens în care 

apreciază că se impune menţinerea soluţiei pronunţate de instanţa de judecată în sensul 

respingerii acţiunii faţă de această instituţie ca neîntemeiată. 

Toate aspectele învederate au fost expuse pe larg în faţa instanţei de la fond 

prin întâmpinarea formulată şi dovedite cu înscrisuri, decizia de stabilire a pensiei nr. 

186925/10.11.2016 emisă de Casa de Pensii Sectorială a MAI fiind legală, situaţie în 

care cererea apelantului-reclamant este nefondată. 

În aceste condiţii, cererea de apel dedusă judecăţii nu face altceva decât să 

reitereze un scurt istoric al demersurilor efectuate de apelantul-reclamant, şi nu aduce 

în plus dovezi care să răstoarne temeinicia argumentelor pe care instanţa de fond le-a 

expus în hotărârea judecătorească a cărei casare se cere. 

În concluzie, apreciază că instituţia a procedat corect la stabilirea drepturilor de 

pensie ale apelantului-reclamant, respectând prevederile legale în vigoare, preluând 

întocmai datele înscrise de unitatea angajatoare în fişa de pensie nr. 57731/01.09.2016, 

dar şi în acord perioada aleasă de pensionar prin cererea de pensie nr. 

57731/04.08.2016. 

În consecinţă, faţă de aspectele prezentate, solicită respingerea apelului şi a se 

păstra sentinţa nr. 1253/28.11.2019 pronunţata de Tribunalul Vaslui ca legală şi 

temeinică. 

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

prisma dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată că apelul este nefondat pentru 

următoarele considerente: 

Apelantul X beneficiază de pensie militară de stat, începând cu data de 

02.08.2016, data încetării raportului de serviciu, în baza deciziei nr. 

186925/10.11.2016. 

Reclamantul este nemulțumit de faptul că la întocmirea documentației necesare 

acordării pensiei și, implicit la stabilirea drepturilor de pensie, nu i s-a luat în 

considerare majorarea soldei/salariului de funcție prevăzute de disp. art. 3 ind. 1 alin. 5 

din OUG nr. 57/2015, introdus prin OUG nr. 20/2016. 

Pentru baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei, în conformitate cu 

prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 223/2015, apelantul-reclamant a ales perioada 

01.01.2016-03.06.2016, conform celor menționate în cererea de pensionare. 

Apelantul susține că era îndreptățit ca, la stabilirea bazei de calcul a pensiei, să 

fie valorificate în drepturile la pensie și majorările salariale prevăzute de dispozițiile 

art. 3 ind. 1
 
alin. 5 din OUG nr. 57/2015, introdus prin OUG nr. 20/2016, ulterior 

perioadei alese, însă anterior pensionării sale. 

Potrivit prevederilor alin. 5 din art. 3 ind. 1
 
din OUG nr. 57/2015, introdus prin 

O.U.G. nr. 20/2016, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna 

august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special 

din sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție sau autoritate publică, 

în soldele de funcție/salariile de funcție în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii 

corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 se 

include 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de 

merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009. 

La alin. 9 din ordonanța menționată se prevede că: „Drepturile prevăzute la 

alin. (5), (6) și (8) nu constituie majorări ale soldelor de funcție/salariilor de funcție în 

sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de 
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stat, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aplicării prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență.” 

Așadar, personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare a beneficiat, în temeiul dispozițiilor legale 

menționate, de includerea în soldele de funcție/salariile de funcție, începând cu luna 

august 2016, a 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de 

merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009. 

Apelantul-reclamant a ales pentru stabilirea pensiei perioada 01.01.2016-

03.06.2016, perioadă în care nu a beneficiat de 50% din suma compensatorie 

corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, 

aceste drepturi fiind prevăzute a se acorda începând cu luna august 2016. 

Prin urmare, în mod corect nu s-a inclus în baza de calcul cuprinsă în fișa de 

pensie drepturile bănești reprezentând sumă compensatorie corespunzătoare soldei de 

merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, întrucât apelantul nu a primit 

aceste drepturi în perioada aleasă. 

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., 

respinge apelul ca nefondat. 

 

4. Pensia militară de stat. Neincluderea în baza de calcul a sumelor 

compensatorii prevăzute de lege ulterior perioadei alese pentru stabilirea pensiei 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 

Index alfabetic: Spor pentru condiții deosebit de periculoase  

Temei de drept: art. 7, Cap. 2 din Anexa II la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, HG nr. 153/2018, Anexa 2, lit. A, pct. 

16 

 

Potrivit dispozițiilor art. 7 alin. 1 lit. b din Capitolul 2 Anexa II la Legea nr. 

153/2017 personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile 

sanitare și unitățile medico-sociale care își desfășoară activitatea în leprozerii, 

anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, 

neuropsihomotorie, neuromusculară și neurologică, psihiatrie, medicină legală, 

asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de 

ambulanţă şi structurile de primire a urgentelor (UPU - SMURD, UPU, CPU), 

beneficiază de un spor pentru condiții deosebit de periculoase de până la 85% din 

salariul de bază.  

Potrivit acelorași dispoziții legale, nivelul sporului se stabilește de conducerea 

fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele 

reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar 

și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și 

cheltuieli.  

De asemenea, la stabilirea valorii sporurilor personalului bugetar, angajatorul 

și ordonatorul principal de credite, în cazul în care acesta din urmă nu este și 

angajator, trebuie să aibă în vedere limitele prevăzute de art. 25 alin. 1 și 2 din Legea 

nr. 153/2017.  

Prin HG nr. 153/2018 au fost stabilite nivelurile maxime și minime ale 

sporurilor acordate personalului bugetar din domeniul Sănătate și asistență socială, 

mai exact, în Anexa II lit. A, pct. 16 s-a stabilit că sporul pentru condiții deosebite 

trebuie să fie între 55% și 85%.  

În raport cu dispozițiile Legii nr. 135/2017 și ale HG nr. 153/2018, procesul de 

stabilire a sporului pentru condiții deosebit de periculoase presupune o dublă 



36 

condiționalitate: pe de o parte, valoarea sporului să fie stabilită între limitele maxime 

și minime prevăzute de HG nr. 153/2018, fără a depăși 30% din suma salariilor de 

bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului 

profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a 

indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, iar pe de altă parte, valoarea 

sporului să fie rezultatul negocierilor dintre angajator și sindicat.  

Legiuitorul lasă conducerii fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică o 

marjă de apreciere în ceea ce privește cuantumul sporului, între niște limite ce nu pot 

fi încălcate, dar stabilirea concretă a valorii sporului, între aceste limite, se face cu 

respectarea procedurii prevăzute în Anexa II din HG nr. 153/2018, instanța 

neputându-se substitui voinței angajatorului și a sindicatelor.  

În cadrul acestor limite angajatorul este liber să stabilească valoarea sporului, 

evident respectând criteriile enumerate în art. 5 și art. 6 din HG nr. 153/2018 și limita 

de 30% impusă de art. 25 din Legea nr. 153/2018. Instanța nu poate stabili ea 

acordarea unui spor maxim fără a avea la dispoziție toate informațiile necesare, 

respectiv cele cuprinse în criteriile prevăzute de lege. În orice caz o intervenție a 

instanței asupra valorii sporului se poate face doar în cazul în care se constată că 

angajatorul a utilizat abuziv criteriile legale de stabilire sau nu a făcut o aplicare 

corespunzătoare a prevederilor legale referitoare la încadrarea personalului. 

În cauza de față, pârâtul a recunoscut dreptul reclamanților de a beneficia de 

sporul pentru condiții deosebit de periculoase, prev. de Anexa II lit. A, pct. 7 din HG 

nr. 153/2018, dar nu rezultă din probele administrate angajamentul său de a plăti 

acest spor în cuantum mai mare de 55%, iar, în aceste condiții, obligarea 

angajatorului să plătească acest spor la o valoare mai mare decât minimul legal, 

devine lipsită de temei, pentru că, așa cum s-a reținut anterior, legiuitorul stabilește 

doar posibilitatea ca acest spor să depășească 55%, mergând până la 85% din 

salariu, nu și obligația angajatorului în acest sens.  

Potrivit dispozițiilor Anexei II din HG nr. 153/2018, nivelul sporului se 

stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, de comun 

acord cu sindicatele reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o 

federație reprezentativă pe grup de unități/sector și cu încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.  

 

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

231/07.07.2020 

Prin sentinţa civilă nr. 1573/23.10.2019, Tribunalul Iaşi a respins excepţia 

lipsei calităţii procesual pasive a Ministerului Sănătăţii, a respins acţiunea de 

reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii spitalul clinic judeţean de urgenţă şi Ministerul 

Sănătăţii. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

În temeiul dispoziţiilor art. 248 din C.proc.civ., instanţa se pronunţă cu 

prioritate asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Ministerul 

Sănătăţii: 

Stabilirea calităţii procesuale pasive presupune stabilirea existentei unei 

identităţi între persoana pârâtului şi cel despre care se pretinde ca este obligat în 

raportul juridic dedus judecăţii. 

În cauză, reclamanţii au considerat că pârâtul Ministerul Sănătăţii are calitate 

procesual pasivă raportat la dispoziţiile art. 93 şi 191 alin. 3 din Legea nr. 95/2006, 

OUG nr. 91/2012 şi art. 7 alin. 2 din HG nr. 144/2010. 

Instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 193 din Legea nr. 95/2016 privind 

reforma în domeniul sănătății, „(1) Spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii 

şi ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu excepţia spitalelor din 
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reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, primesc, în completare, sume de la 

bugetul de stat sau de la bugetele locale, care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile 

pentru care au fost alocate, după cum urmează: a) de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii (…); (2) Pentru spitalele prevăzute la alin. (1) se asigură de la 

bugetul de stat: (…) i) asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 100 alin. (7) şi, după 

caz, alin. (8) pentru UPU şi CPU, cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de 

urgenţă aprobate în condiţiile legii.” 

Potrivit art. 3 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, „(3) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unităţile 

sanitare publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei 

publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii. 

(4) Ordonatorii de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază/soldele de 

funcţie/salariile de funcţie/soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, 

gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de 

încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani şi în natură 

prevăzute de lege, (…), astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această 

destinaţie în bugetul propriu.” 

Raportat la dispoziţiile legale incidente, instanţa apreciază că pârâtul 

Ministerul Sănătăţii are calitate procesual pasivă şi, în consecinţă, respinge excepţia 

lipsei calităţii procesual pasive a acestui pârât. 

Pe fondul cauzei, analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, instanţa reţine 

următoarea situaţie de fapt. 

Prin cererea introductivă, reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor la plata 

sporului de 75% din salariul de baza din martie 2018 până în prezent şi în continuare, 

pentru condiţii deosebit de periculoase prevăzut de Regulamentul-cadru din 

29.03.2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 

concrete a sporului pentru condiţii de muncă, acordarea de vouchere de vacanţă pentru 

personalul din structura Serviciului UPU-SMURD pe anul 2018, conform OUG nr. 

46/2017, precum şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

În ceea ce priveşte primul capăt al cererii, respectiv obligarea pârâţilor la plata 

sporului de 75% din salariul de baza din martie 2018 până în prezent şi în continuare, 

instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 7, Cap. 2 din Anexa II la Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „(1) În raport cu 

condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi unităţile medico-

sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: (…) b) 

pentru condiţii deosebit de periculoase: (…) asistenţă medicală de urgenţă şi transport 

sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor 

(UPU - SMURD, UPU, CPU), (…), cuantumul sporului este de până la 85% din 

salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare 

cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale 

contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar şi cu încadrarea în cheltuielile 

de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli …”.  

Potrivit Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă 

prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", aprobat prin HG nr. 

153/2018, Anexa 2, lit. A, pct. 16: „Personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţii deosebit de periculoase beneficiază de sporul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) 

de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, după cum urmează: A. Spor de la 55% până la 85% din 
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salariul de bază: (…)16. personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar 

din structurile de primire a urgenţelor - UPU-SMURD şi UPU;”. 

Din analiza tuturor textelor de lege incidente, instanţa constată că mărimea 

sporului pentru condiţii deosebit de periculoase nu este stabilită în procent fix, ci poate 

varia de la 55% la 85%, în funcţie de nivelul stabilit de conducerea unităţii sanitare, de 

comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de 

muncă la nivel de sistem sanitar şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 

bugetul de venituri şi cheltuieli.  

Analizând înscrisurile aflate la dosar, instanţa constată că pârâtul spitalul clinic 

de urgenţă a stabilit nivelul sporului pentru condiţii deosebit de periculoase de comun 

acord cu Sindicatul reprezentativ „Sanitas” Iaşi. Or, reclamanţii beneficiază de un spor 

pentru condiţii deosebit de periculoase încadrat în limitele legale. 

Instanţa reţine şi faptul că pârâtul spitalul, dând dovadă de diligenţă, a 

întreprins demersurile necesare către ordonatorul de credite, respectiv pârâtul 

Ministerul Sănătăţii, în vederea alocării fondurilor necesare acordării sporurilor, 

neputându-se reţine o atitudine culpabilă a angajatorului. 

Faţă de aceste considerente şi faţă de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa 

constată că cererea reclamanţilor de obligare a pârâţilor la plata sporului de 75% din 

salariul de baza din martie 2018 până în prezent şi în continuare, pentru condiţii 

deosebit de periculoase este neîntemeiată şi, pe cale de consecinţă, o respinge. 

Referitor la cel de-al doilea capăt al cererii introductive, respectiv obligarea 

pârâţilor la acordarea de vouchere de vacanţă pentru personalul din structura 

Serviciului UPU-SMURD pe anul 2018, instanţa constată că şi acesta este neîntemeiat, 

pentru motivele ce urmează. 

Potrivit disp. art. 1 din OUG nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, 

astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 46/30 iunie 2017: „(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. (2) 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 privind finanţele publice locale, 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, 

precum şi operatorii economici, astfel cum sunt definiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 

deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 

47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute 

în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o 

singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă 

de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. (2
1
) În înţelesul prezentei 

ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, 

termenul „voucher de vacanţă” va fi interpretat ca făcând referire atât la voucherul de 

vacanţă pe suport hârtie, cât şi la voucherul de vacanţă pe suport electronic. (2
2
) 

Voucherele de vacanţă pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise în format 

electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind 

destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice în conformitate cu 

prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2
3
) Voucherele de vacanţă pe suport 

hârtie şi pe suport electronic sunt emise în mod exclusiv pentru a fi folosite în 

condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2
4
) În limita resurselor bugetare, 

angajatorul stabileşte, în condiţiile alin. (2), când acordă voucherele de vacanţă, de 
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comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii 

salariaţilor, după caz. (2
5
) În cazul instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, 

modalitatea de acordare a indemnizaţiilor de vacanţă se stabileşte prin hotărâre a 

Guvernului, fără a se diminua cuantumul anual acordat salariaţilor din administraţia 

publică centrală şi locală pentru vouchere de vacanţă sau echivalent. (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, şi în limitele 

sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, 

potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. (4) Nivelul maxim al sumelor 

care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi 

angajatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum şase 

salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul 

unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în 

condiţiile legii. (5) Voucherele de vacanţă sunt integral suportate de către angajator, în 

condiţiile art. 3. (6) Abrogat prin Legea nr. 94/2014 (7) Conţinutul minim al 

pachetului de servicii care se poate achiziţiona prin intermediul voucherelor de vacanţă 

va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi 

aprobate prin hotărâre a Guvernului. (8) Prestarea serviciilor achiziţionate de către 

unităţile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanţă se face în structuri de primire 

turistice, autorizate de Ministerul Turismului. (9) Angajatul care beneficiază de 

vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau 

de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare”. 

Potrivit disp. art. 6 din Normele Metodologice privind acordarea voucherelor 

de vacanţă, aprobate prin H.G. nr. 215/2009, „Pentru unităţile din domeniul bugetar, 

voucherele de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această 

destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator 

de credite”. 

Astfel, raportat la dispoziţiile legale sus-menţionate, se reţine de către instanţă 

că acordarea de instituţiile şi autorităţile publice a tichetelor/voucherelor de vacanţă 

pentru anul 2018 se realizează numai în limitele sumelor prevăzute distinct cu această 

destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din 

domeniul bugetar. 

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine că pârâtul a depus diligenţe 

pentru identificarea resurselor financiare necesare acordării voucherelor de vacanţă, 

însă resursele bugetare alocate şi dificultăţile financiare nu au permis acordarea 

acestora. Aşadar, conduita pârâtului nu a fost una culpabilă. 

Dispoziţiile legale nu impun o obligaţie permanentă a angajatorului de 

acordare a tichetelor/voucherelor de vacanţă, ci dimpotrivă, dreptul la tichete/vouchere 

de vacanţă se poate valorifica doar în condiţiile existenţei unor sume prevăzute cu 

această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile 

din domeniul bugetar. 

Lipsa prevederii vreunor sume cu titlul de vouchere de vacanţă în buget 

(invocată de pârât şi necontestată, dar criticată de reclamanţi), nu contravine legii. 

Instanţa de judecată este chemată să interpreteze şi să aplice legea şi ar fi putut cenzura 

o eventuală încălcare a legii, însă, în speţă, lipsa prevederii vreunor sume cu titlul de 

vouchere de vacanţă în buget şi neplata către reclamanţi nu echivalează cu o încălcare 

a legii, ci este vorba despre o opţiune a legiuitorului, materializată în practică. Or, în 

condiţiile în care în bugetul spitalului clinic de urgenţe nu au fost prevăzute sume 

pentru acordarea de tichete de vacanţă, instanţa nu poate reţine culpa unităţii 

spitaliceşti pârâte în neacordarea voucherelor de vacanţă pentru anul 2018. 

Mai mult, se reţine că Normele Metodologice privind acordarea voucherelor de 

vacanţă, aprobate prin H.G. nr. 215/2009 reglementează şi forma suportului pe care 
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sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport electronic şi/sau hârtie (art. 3 alin. 

1 lit. c). Este evident că legiuitorul, prin reglementarea modalităţii de emitere a acestor 

vouchere, a avut ca intenţie condiţionarea salariatului beneficiar de a utiliza aceste 

vouchere exclusiv în scopuri turistice şi de odihnă/agrement. Or, în condiţiile în care 

reclamanţii solicită contravaloarea voucherelor de vacanţă, nu despăgubiri pentru 

neacordarea acestora, neputându-se urmări modul de utilizare a sumelor reprezentând 

contravaloarea voucherelor de vacanţă, intenţia legiuitorului ar putea fi 

încălcată/eludată. 

Se mai are în vedere de către instanţă şi faptul că, prin Decizia nr. 39/2017, 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept, a statuat că „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”. Această decizie este obligatorie 

pentru instanţe, în temeiul disp. art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în considerentele acestei decizii că: 

„64. Formula legislativă fermă regăsită în conţinutul normei art. 1 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 – „acordă” -, în opoziţie cu cea 

dispozitivă din conţinutul art. 1 alin. (1) şi art. 11 din acelaşi act normativ -„pot 

acorda” – determină concluzia neîndoielnică în sensul că, în sfera raporturilor de 

muncă ce apar la nivelul angajatorului instituţie publică centrală şi/sau locală, se 

instituie un veritabil drept în beneficiul angajatului – personal încadrat prin încheierea 

unui contract individual de muncă în cadrul unei unităţi bugetare. Acest drept nu este 

însă unul pur şi simplu, ci este unul condiţionat deoarece, potrivit aceleiaşi norme a 

art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008, acordarea primelor 

de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă nu se poate realiza decât „în condiţiile 

legii”. 65. Aceste condiţii sunt descrise în conţinutul art. 1 alin. (3) şi (4) din acelaşi 

act normativ pentru unităţile din domeniul bugetar, prin aceea că voucherele de 

vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat 

sau, după caz, în bugetele locale, iar nivelul lor maxim poate reprezenta contravaloarea 

a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, pentru un salariat, în 

decursul unui an fiscal. 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. (…) 75. Cât priveşte opţiunea legiuitorului de a nu aloca 

bani pentru acordarea de tichete/vouchere de vacanţă pentru perioada 2012-2014, într-

o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale, ce a vizat măsuri restrictive bugetare 

mai largi ale legiuitorului, care au inclus şi suspendarea ori anularea unor drepturi 

băneşti, s-a statuat în repetate rânduri că o astfel de politică salarială a statului respectă 

exigenţele Constituţiei, reţinându-se că statul are deplină legitimitate constituţională de 

a acorda sporuri, stimulente, premii, adaosuri la salariul de bază personalului plătit din 

fonduri publice, în funcţie de veniturile bugetare pe care le realizează, că acestea nu 

sunt drepturi fundamentale, ci drepturi salariale suplimentare, că legiuitorul este în 

drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice 

şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal 

cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda 

sau chiar anula fără a se pune în discuţie o încălcare a art. 41 şi fără a fi necesară 

întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală. 76. La rândul său, 
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Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a negat posibilitatea statului de a suspenda 

ori suprima pe cale legală acordarea unor drepturi prevăzute de lege (Cauza Kechko 

contra Ucrainei) deoarece, în viziunea acesteia (paragraful 23) „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 modificările 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 atât timp cât 

dispoziţiile legale rămân în vigoare”. 

În cauza de faţă, instanţa mai reţine şi faptul că, prin Decizia nr. 21/2013 

pronunțată în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiției a reţinut că: „Prin 

Decizia nr. 414 din 14 iulie 2005, Curtea Constituţională a stipulat că drepturile 

salariale suplimentare, cum sunt primele, sporurile sau adaosurile, prevăzute în acte 

normative, nu constituie drepturi fundamentale consacrate în Constituție, care nu ar 

mai putea fi modificate sau chiar anulate. Prin urmare, modificarea sau suprimarea, 

pentru viitor, a unui premiu nu afectează dreptul fundamental al salariatului de a primi 

contraprestație pentru munca depusă”. 

De asemenea, în jurisprudența să, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 

statuat că politica salarială a personalului bugetar este atributul exclusiv al statului, 

cuantumul drepturilor de natură salarială fiind indisolubil legat de nivelul resurselor 

bugetului din care acestea se achită, iar statul, prin legislativul său, dispune de o largă 

latitudine, prin prisma Convenției, de a stabili politica economică și socială a țării 

(Hotărârea din 21 februarie 1986, pronunțată în Cauza James și alții împotriva Marii 

Britanii). 

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că este neîntemeiată acţiunea 

formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii spitalul clinic de urgenţă şi 

Ministerul Sănătăţii şi, în consecinţă, o respinge. 

Împotriva acestei sentinţe reclamanţii au formulat apel principal, iar pârâtul 

Ministerul Sănătăţii a declarat apel incident. 

Prin apelul principal formulat de reclamanţi s-a arătat că sentinţa pronunţată 

de Tribunalul Iaşi este nelegală şi netemeinică, deoarece la primul termen de judecată, 

deși au solicitat termen pentru a depune înscrisuri noi, care au fost încuviinţate de 

instanţă, totuși la acel termen instanța a rămas în pronunţare, încălcându-se astfel 

dreptul la apărare. De asemenea, proba cu un martor a fost respinsă ca neconcludentă, 

deși audierea martorei ar fi clarificat situaţia şi această probă îndeplinea toate 

condiţiile privitoare la legalitate, verosimilitate, pertinenţa şi concludență. 

Instanţa face vorbire de art. 25 alin. 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 pentru 

instituţiile din sistemul sanitar, în care se arată că limita sporurilor, compensaţiilor, 

adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi acordate cumulat 

pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din 

suma salariilor de bază, se aplică conform art. 25 alin. 2 şi 3 de la 1 martie 2018. 

După cum se ştie sporul pentru munca de noapte conform art. 20 (1): 

”Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între 

orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru 

munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul 

de funcţie, indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 

ore de noapte din timpul normal de lucru. (2) Sporul de noapte nu se ia în calcul la 

determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor 

prevăzute la art. 25.” 

Nu există compensaţii, adaosuri, prime, premii şi indemnizaţii, inclusiv cele 

pentru hrană şi vacanţă pentru UPU-SMURD (nu au fost date, chiar daca legea 

prevede, chiar şi în contractul colectiv de muncă 2018-2020 la art. 98 alin. 4, 

ordonatorii de credite acordă obligatoriu o indemnizaţie de vacanţă, iar la alin. 5: 
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„Valoarea anuală a indemnizaţiei de vacanţă este la nivelul unui salariu de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în cursul 

anului calendaristic”. 

Instanţa face trimitere la art. 13 din HG nr. 153/2018, însă 80% din reclamanţi 

nu sunt membri de sindicat, iar UPU-SMURD are buget alocat direct de la Ministerul 

Sănătăţii. 

Mai mult, instanţa invocă art. 25 alin. 6 din Legea-cadru, dar spitalul nu este o 

unitate de monospecialitate, ci este o unitate pluridisciplinară, direct subordonată 

Ministerului Sănătăţii. 

Este o adevărată discriminare, deoarece spitalele mici au acum sporuri mai 

mari decât cele din subordinea Ministerului Sănătăţii, dar multe din spitale 

subordonate Ministerului Sănătăţii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebit de 

periculoase de 75%, rămas nemodificat după adoptarea HG nr. 153/2018 şi a legii-

cadru. 

Conducerea spitalului a solicitat bani de la Ministerul Sănătăţii, deoarece banii 

care au fost alocaţi unităţii UPU-SMURD au fost folosiţi nu pentru plata angajaţilor 

UPU SMURD, ci în alte scopuri. Mai mult, conform legii, pacienţii care vin în această 

unitate de primiri urgențe trebuie să rămână doar 6 ore, pe urmă sunt distribuiţi, dar ei 

rămân cu zilele, ceea ce implică bani, care ar trebui plătiţi de spital către unitatea de 

urgenţe din Iaşi. Această susținere este dovedită prin înscrisuri, mai mult prin Curtea 

de Conturi. 

În UPU se realizează atât triajul tuturor pacienţilor care se adresează spitalului, 

stabilizarea cazurilor grave, cât şi tratarea timp de zile și săptămâni a pacienţilor 

critici, care nu au loc în secţia ATI sau în celelalte clinici ale spitalului: 

- personalul UPU asigură urgenţele în clinici care nu au linie de gardă: 

endocrinologie, alergologie, dermatologie, hematologie, cât şi asistenţă medicală a 

pacienţilor oncologici refuzaţi sistematic de Institutul Oncologic; 

- sunt evaluaţi şi stabilizaţi pacienţii, care necesită internarea clară în alte 

spitale: Pneumoftiziologie, Boli Infecţioase, Psihiatrie şi care, din motive mai mult sau 

mai puţin obiective sunt dirijate către UPU, de mai multe ori fiind încălcate 

protocoalele stabilite de DSP Iaşi. 

Complexitatea cazurilor prezentate şi tratate în UPU îi îndreptăţeşte să solicite 

mărirea până la maxim sporul de 75%, aşa cum prevede legea, nici într-un caz la 

minim de 55%. Lipsa unei motivaţii financiare ar determina plecarea personalului. 

Menţionează că în 2017 aproximativ 20% dintre medicii rezidenţi au părăsit 

specialitatea de medicină de urgenţă, tocmai din cauza condiţiilor grele de muncă, a 

oboselii şi stresului. 

Solicită ierarhizarea sporurilor în funcţie de nivelul spitalului şi complexitatea 

patologiilor tratate, astfel încât UPU din cadrul spitalului „Sf. Spiridon”, ca spitalul 

regional, să aibă spor cel puţin la nivelul spitalelor mai mici din celelalte judeţe (75%), 

lucru confirmat din fluturaşii anexaţi de la următoarele spitale: Spitalul Judeţean 

Botoşani, Spitalul Municipal Rădăuţi, Spitalul Judeţean Bacău, Spitalul Judeţean 

Vaslui, spitale de la care primesc zilnic cazuri grave, care nu pot fi tratate în cadrul 

acestora şi necesită evaluare şi tratament într-un centru de politraumă. 

De asemenea, menţionează că UPU are alocat buget separat de Ministerul 

Sănătăţii, deci nu influenţează bugetul spitalului. 

În UPU sunt investigaţii clinic, paraclinic şi imagistic toţi pacienţii care se 

internează în regim de urgenţă în clinicile spitalului. Deşi, conform legii, spitalul ar 

trebui să returneze în bugetul UPU toate cheltuielile efectuate în UPU, acest lucru nu 

s-a realizat niciodată. Prin aceasta este degrevat bugetul spitalului de o sumă 

considerabilă. 

Luând în considerare toate aceste aspecte, este inexplicabilă decizia conducerii 

spitalului în urma căreia singurii salariaţi discriminaţi sunt cei din UPU-SMURD. 
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Invocarea inexistenţei fondurilor este incorectă, întrucât spitalul beneficiază de 

venituri prin Fundaţia „Sf. Spiridon”, din care sunt plătiţi angajaţii cu cumul de funcţii 

(pensie + prelungirea activităţii) şi colaboratori. 

De asemenea, reclamanţii îşi exprimă nemulţumirea faţă de acordarea sporului 

minim de urgenţă de 55%, în condiţiile în care în UPU „Sf. Spiridon” ajung cele mai 

multe cazuri grave şi complexe din regiunea Moldovei, personalul SMURD asigură 

activitatea aeriană în prespital pe întreaga regiune a Moldovei şi cele mai multe spitale 

din aceeaşi regiune (Vaslui, Bârlad, Bacău, Oneşti, Botoşani) acordă sporuri mai mari 

şi toate drepturile aferente, inclusiv voucherele de vacanţă.  

Reclamanţii au fost trataţi discriminatoriu de conducerea spitalului, în 

condiţiile în care există alocaţie bugetară de la Ministerul Sănătăţii şi nu li s-a acordat 

spor peste 55%, invocând media de 30% sporuri impusă de Casa de Asigurări de 

Sănătate, în acest procent fiind inclus şi personalul SMURD, a cărui salarizare este din 

fond separat, de la Ministerul Sănătăţii. 

Acest act intră în contradicţie cu neacordarea voucherelor de vacanţă, când s-a 

explicat că reclamanţii sunt plătiţi de minister, deci nu au legătură cu bugetul 

spitalului. Toate cele de mai sus ilustrează modul arbitrar şi profund ofensator în care 

conducerea spitalului „Sf. Spiridon” tratează personalul UPU SMURD: 

Precizează că foarte multe adrese ale Ministerului Sănătăţii – Cabinet Ministru 

şi înregistrate la „unitatea spitalicească” şi procese-verbale nr. 17658/11.04.2018, 

26289/04.06.2018, 360/04.01.2019 încheiate între reprezentanţii spitalului şi 

Sindicatul „Sanitas” – la nivel de unitate invocate de instanţă nu au fost aduse la 

cunoştinţa reclamanţilor sau nu au fost depuse la dosar şi înaintate apărătorului 

reclamanţilor. 

Cu privire la acordarea de vouchere de vacanţă pentru personalul din structura 

Serviciului UPU-SMURD pe anul 2018, apelanții arată că în Monitorul Oficial nr. 506 

din 30 iunie 2017 a fost publicată OUG nr. 46/2017 prin care se aduc modificări şi 

completări Ordonanţei de Urgentă nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanţă. 

Conform modificărilor aduse, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de 

sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din 

venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi operatorii economici, 

astfel cum sunt definiţi de OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 

vor acorda, în perioada 01 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de 

vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, în cuantum de 1.450 lei pentru un 

salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate pentru această destinaţie. 

Precizează că, în Contractul colectiv de muncă la art. 98 alin. 4 este specificat că se 

vor acorda aceste vouchere de vacanţă, reclamanţii nu au primit nici până în prezent. 

Dreptul de a beneficia de voucher de vacanţă are caracterul unui drept salarial 

prevăzut de o lege specială, conferit în condiţii expres reglementate, independent de 

prestarea muncii şi a cărui acordare, sub condiţia probării cerinţelor legale, este 

determinată de efectul forţei obligatorii aprobată cu modificări şi completării OUG nr. 

8/2009 modificată de OUG nr. 46/2017. 

Toate înscrisurile depuse sunt demersurile pe care le-au efectuat pentru a 

căpăta răspunsurile de schimbare al acelui spor din 75% la 55%, ceea ce este 

inadmisibil, este discriminare, deoarece fonduri sunt, iar în spitalele mari din ţară 

sporul este de 75%. În concluzie, solicită admiterea apelului şi schimbarea în tot a 

hotărârii apelate. 

În drept, invocă dispozițiile art. 466 şi următoarele din noul Cod de procedură 

civilă. 
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Prin apelul incident formulat, intimatul pârât Ministerul Sănătăţii a criticat 

soluția de respingere a excepţiei lipsei calităţii sale procesual pasive. 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. 5-7, art. 10 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ministerul Sănătăţii reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătăţii 

publice care coordonează asistenţa de sănătate publică şi verifică respectarea 

reglementărilor în domeniul sănătăţii publice. 

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ministerul Sănătăţii este „organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, în subordinea Guvernului”. 

Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Sănătăţii, ca autoritate centrală în 

domeniul asistenţei de sănătate publică, sunt strict si limitativ prevăzute atât în Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, la art. 16, cât şi în H.G. nr. 144/2010 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 2. 

Aşa cum s-a statuat în doctrină, o condiţie pentru ca o persoana să fie parte în 

proces este calitatea procesuala (legitimatio ad causam) care contribuie la desemnarea 

titularului dreptului de a acţiona şi în acelaşi timp a persoanei împotriva căreia se 

poate exercita acţiunea. 

Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana 

reclamantului şi persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus 

judecăţii (calitate procesuală pasivă). 

Legitimitatea procesuală nu se raportează cu necesitate la raportul juridic dedus 

judecăţii, ci la dreptul de a reclama în justiţie şi la obligarea de a răspunde faţă de 

pretenţiile formulate prin cererea de chemare în judecată. Aşa fiind, calitatea cerută 

pentru a putea exercita acţiunea în justiţie trebuie să corespundă cu calitatea de titular 

al dreptului ce se discută deoarece acţiunea are ca obiect protecţia dreptului subiectiv. 

Obiectul cererii de chemare în judecată îl reprezintă obligaţia de a face într-un 

litigiu de muncă, în acest sens, este de menţionat că se află în cadrul unui conflict de 

muncă, părţile acestuia fiind definite expres de art. 10 din Codul muncii, având în 

vedere caracterul personal al contractului individual de muncă, între reclamantă şi 

Minister nu există raporturi juridice de muncă, astfel că prin urmare acesta nu are 

obligaţia de plată efectivă a sumelor pretinse de reclamanţi şi nici nu poate fi obligat în 

locul pârâtului. 

Învederează instanţei că art. 10 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, 

republicat si cu modificările şi completările ulterioare, prevede: „Contractul individual 

de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se 

obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau 

juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.” 

Astfel, contractul individual de muncă este un contract bilateral, întrucât 

generează obligaţii în sarcina ambelor părţi, obligaţii care sunt aşadar reciproce, dar şi 

interdependente, în sensul că angajatul obligat să presteze activitate pentru angajator si 

angajatorul sa-i plătească salariul pentru activitatea depusă. 

Aşadar, persoana juridică, în calitate de angajator, în prezenta cauza, este 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, care a încheiat contract 

individual de muncă cu reclamanta, contract care a dat naştere atât la drepturi, cât şi la 

obligaţii din partea ambelor părţi contractuale. 

În concluzie, calitatea procesuală pasivă în cadrul unei cererii de chemare în 

judecată într-un atare conflict se impune a fi analizată având în vedere tocmai 

specificitatea raportului juridic de muncă. Raportul juridic de muncă în speţă, se 

derulează doar între reclamanți şi pârâtul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 

Spiridon” Iaşi, raporturile juridice derulate între pârât şi Ministerul Sănătăţii fiind de 
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altă natură, respectiv de drept public. Excedând astfel cadrului procesual de faţă, nu 

sunt îndeplinite condiţiile de admitere a cererii de chemare în garanţie a Ministerului 

Sănătăţii nu are calitate procesuală. 

Totodată, art. 190 alin. I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în sănătate, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele: „- 

Spitalele publice sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi 

funcţionează pe principiul autonomiei financiare. - Veniturile proprii ale spitalelor 

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

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

Aşadar, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi este o instituţie 

publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei 

financiare. 

Astfel că cel care poate fi obligat în raportul juridic dedus judecăţii este pârâtul 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, unitate cu personalitate 

juridică, în calitate de angajator în prezenta cauză, în cadrul căreia şi-a desfăşurat 

activitatea reclamanta în perioada supusă discuţiei. 

Totodată, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, se găsesc 

păstrate statele de plată, precum şi celelalte documente justificative care dovedesc 

efectuarea plăţii și acordarea drepturilor salariale constituite şi stabilite, potrivit 

prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Astfel că Ministerului Sănătăţii nu sunt deţinute documente care să ateste că 

acesta a constituit, stabilit şi acordat drepturile salariale pretinse prin acţiune. 

În consecinţă, nu poate pune concluzii cu privire la acordarea sau neacordarea 

sumelor băneşti considerate ca fiind drepturi salariale, întrucât atât dosarele de 

personal ale fiecărui reclamant, cât şi documente justificative care dovedesc efectuarea 

plăţii tuturor drepturilor salariale și totodată luarea la cunoştinţă despre acordarea 

acestora sunt la unitatea angajatoare, respectiv la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

„Sf. Spiridon” Iaşi. 

În sensul celor de mai sus, aminteşte şi Decizia civilă nr. 3522/16.10.2008 a 

Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie potrivit căreia „în litigiul având ca obiect solicitarea 

unor drepturi de natură salarială, calitatea procesuală pasivă este delimitată exclusiv de 

către instituţia cu care funcţionarul public are stabilit raportul de serviciu. Faptul că 

ministerul în interiorul căruia instituţia publică este organizată şi funcţionează, în 

calitatea acestuia de ordonator principal de credite repartizează instituţiilor 

subordonate creditele bugetare aprobate, nu constituie un temei suficient pentru 

atragerea acestuia în litigiu, motivaţia invocată de reclamant privind garanţia că 

obligaţia bănească a instituţiei publice va fi astfel executa/ă, neavând suport în 

dispoziţiile procedurale privitoare la condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile”. 

În concluzie, faţă de prevederile legale menţionate, Ministerul Sănătăţii nu are 

calitate procesual-pasivă în prezenta cauză, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute la 

art. 36 din Codul de procedură civilă astfel încât solicită instanţei să admită excepţia 

astfel cum a fost formulată şi să respingă acţiunea faţă de Ministerul Sănătăţii ca fiind 

formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Pe fondul cauzei, solicită respingerea cererii de chemare în judecată faţă de 

Ministerul Sănătăţii ca neîntemeiată. 

Începând cu data de 1 martie 2018, prin HG nr. 153/2018, a fost aprobat 

Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a 

mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum 

şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 

„Sănătate şi asistenţă socială”. 
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Regulamentul-cadru stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi 

mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordarea a acestora. 

În conformitate cu prevederile art. 11 din HG nr. 153/2018, cuantumul sporului 

se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază din luna 

respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în 

anexele la regulamentul-cadru. 

Astfel, potrivit prevederilor literei A, pct. 16 din Anexa nr. 2 la HG nr. 

153/2018, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structurile de 

primire a urgenţelor – UPU - SMURD şi UPU beneficiază de un spor de la 55% până 

la 85% din salariul de bază. 

Totodată, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru instituţiile din sistemul sanitar, suma sporurilor şi 

indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de 

credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază la care se adaugă cuantumul 

gărzilor fără spor. 

Ministerul Sănătăţii, în baza art. 25, alin. (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 

153/2017, a repartizat Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, 

procentul sporurilor din suma salariilor de bază de 24%, pentru luna martie 2018 şi 

luna aprilie 2018. 

Începând cu luna mai 2018, a fost modificat procentul repartizat Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi la 28%, ca urmare a modificării legii-

cadru, prin OUG nr. 41/2018, prin introducerea alin. (6) la art. 25, conform căruia: 

„Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (2) se depăşeşte, după caz, 

plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unităţile sanitare de 

monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al 

Municipiului Bucureşti-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită 

conform prevederilor art. 23. Unităţile sanitare de monospecialitate includ unităţi 

sanitare cu şi fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, 

după caz, cu alte specialităţi complementare.” 

Astfel, în baza prevederilor art. 25, alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, 

Ministerul Sănătăţii ca ordonator principal de credite poate depăşii plafonul de 30% 

din suma salariilor de bază, astfel încât, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, 

serviciile judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-

Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. 

Ministerul Sănătăţii, în vederea respectării prevederilor art. 25 alin. (2) şi (6), 

pentru instituţiile subordonate ia în calcul la determinarea limitei impuse de art. 25 

alin. (2) sporurile pentru condiţii de muncă la limitele minime stabilite de 

regulamentele cadru aprobate în baza art. 23 din legea-cadru. 

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în baza prevederilor art. 34 

alin. (2) din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, cuantumul sporurilor se menţine 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. 

Ordonatorii de credite răspund în condiţiile legii de stabilirea nivelului sporului 

cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018 şi cu încadrarea în 

cheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul 2019. 

În anul 2018, vouchere de vacanţă s-au acordat în baza prevederilor art. 9 

alin.(3) din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi 

completările ulterioare, conform cărora instituţiile şi autorităţile publice acordă o 

singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă 
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de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

94/2014 cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 1 alin. (2) din OUG nr. 8/2009, instituţiile publice, indiferent de 

sistemul de finanţare şi de subordonare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget 

alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o singură 

indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de 

vouchere, în cuantum de 1.450 Iei pentru un salariat. 

Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Anexa la HG nr. 215/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile 

publice, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în 

cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu 

această destinaţie. 

Totodată, potrivit art. 6 din Anexa la HG nr. 215/2009, pentru instituţiile şi 

autorităţile publice, voucherele de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute 

distinct cu această destinaţie în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui 

ordonator de credite. 

Pentru considerentele expuse, solicită instanţei, ca în cazul admiterii apelului 

formulat de reclamanţi în sensul admiterii cererii de chemare în judecată a 

Ministerului Sănătăţii, schimbarea în parte a hotărârii atacate în sensul respingerii 

acesteia, iar, pe fond, respingerea cererii. 

În drept, îşi întemeiază prezenta pe prevederile art. 4 art. 472 şi 474 

C.proc.civ., din Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi orice alte dispoziţii incidente în 

cauză. 

În temeiul art. 223 alin. (3) din Codul de procedură civilă solicită a se 

încuviinţa judecarea cauzei şi în eventuala lipsă a reprezentantului Ministerului 

Sănătăţii. 

Intimatul-pârât Spitalul Clinic Judeţean de urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi a 

formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului formulat de reclamanţi 

împotriva sentinţei civile nr. 1573/2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi, pentru 

următoarele motive: 

Prin sentinţa civilă nr. 1573/2019, Tribunalul Iaşi, în mod corect, a respins 

acţiunea formulată de reclamanţi ca fiind neîntemeiată atât cu privire la obligarea 

unităţii spitaliceşti la plata sporului de 75% din salariul de bază din martie 2018 până 

în prezent şi în continuare pentru condiţii deosebit de periculoase cât şi cu privire la 

obligarea spitaliceşti la acordarea de vouchere de vacanţă pe anul 2018. 

Cu privire la critica reclamanţilor de la pct. 1 din cererea de apel, solicită 

instanţei să constate că nu este întemeiată motivat de faptul că, aceştia îşi întemeiază 

pretenţiile pe simple supoziţii şi înscrisuri care nu au valoare probatorie şi nu sunt 

pertinente în prezenta cauză. 

Instanţa de fond, în mod corect, a apreciat ca neconcludentă proba cu martori, 

pe care a respins-o, raportat la obiectul cererii şi apărările din întâmpinare. 

În acest context, aşa cum a precizat şi la instanţa de fond, potrivit art. 3 alin. 3 

și 4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare: „(3) Gestionarea sistemului de 

salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din reţeaua Ministerului 

Sănătăţii se asigură de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sănătăţii. (4) 

Ordonatorii de credite au obligaţia sa stabilească salariile de bază/soldele, sporurile, 

alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, astfel încât sa se încadreze 

în sumele aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul propriu.” 
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Mai mult decât atât, solicită să se aibă în vedere şi dispoziţiile art. 162 alin. 3 

din Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, care 

stipulează următoarele: „Sistemul de salarizare a personalului din autorităţile si 

instituţiile publice finanţate integral sau în majoritate de la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, se stabileşte 

prin lege, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.” 

Solicită să se constate că, la pct. 2 din cererea de apel, reclamanţii fac vorbire 

despre sporul de noapte care nu are legătură cu obiectul cauzei. 

Cu privire la primul capăt de cerere, respectiv obligarea unităţii spitaliceşti la 

plata sporului de 75% din salariul de bază pentru condiţii deosebit de periculoase din 

martie 2018 până în prezent şi în continuare, solicită să se constate că, reclamanţii, în 

mod greşit susţin că, a avut loc „reducerea sporului de condiţii deosebit de periculoase 

de la 75% la 55%”. 

Solicită să se constate că prima instanţă, în mod corect, a reţinut aplicarea 

dispoziţiilor art. 7 lit. b) alin. 1 Cap. II din Anexa II din Legea nr. 153/2017, cu 

modificările si completările ulterioare, precum și faptul că, în aplicarea prevederilor 

art. 23 din Legea nr. 153/2017 - Sporul pentru condiţii de muncă - a fost adoptată H.G. 

nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de 

muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, 

pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”. 

Menţionează că H.G. nr. 153/2018 a fost pusă în aplicare începând cu data de 

01.03.2018. 

Astfel, potrivit Anexei nr. II lit. A pct. 16 din H.G. nr. 153/2018, personalul de 

specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile de primire a urgențelor 

UPU-SMURD și CPU (categorie în care se încadrează și intimaţii-reclamanţi), 

beneficiază de un spor pentru condiţii deosebit de periculoase de la 55% până la 85% 

din salariul de bază. 

În conformitate cu prevederile art. 13 din H.G. nr. 153/2018: „Sporurile 

prevăzute în anexele la prezentul regulament-cadru se acordă cu încadrarea în sumele 

prevăzute pentru cheltuieli de personal aprobate prin bugetul anual de venituri şi 

cheltuieli, cu avizul sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate 

la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor.” 

Astfel, nivelul sporurilor prevăzute în anexele la Regulamentul-cadru se acordă 

cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal aprobate prin bugetul 

anual de venituri și cheltuieli cu avizul sindicatului reprezentativ, fără a depăși limita 

stabilită de ordonatorul principal de credite în baza art. 25 din Legea nr. 153/2017, cu 

modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, solicită instanţei să reţină că Ministerul Sănătăţii, în vederea 

respectării prevederilor art. 25 alin. 2 și 6 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru instituţiile subordonate ia în calcul la 

determinarea limitei impuse de art. 25 alin. 2, sporurile pentru condiţii de muncă la 

limitele minime stabilite de regulamentele cadru aprobate în baza art. 23 din legea-

cadru. 

Aşa cum a arătat şi la instanţa de fond, în vederea încadrării în nivelul 

procentului stabilit de către ministerul sănătății, spitalul de comun acord cu Sindicatul 

reprezentativ „Sanitas” - Iaşi a stabilit și acordat sporurile pentru condiţii de muncă la 

nivelul minim, în mod nediscriminatoriu și unitar pentru tot personalul indiferent de 

specialitatea în care lucrează și indiferent de sursa de finanţare (de la bugetul de stat - 

aşa cum este cazul personalului care lucrează în UPU-SMURD şi de la fondul de 

asigurări sociale de stat pentru restul personalului spitalului), aspect care rezultă din 
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înscrisurile depuse la dosarul cauzei – procesele-verbale nr. 17658/11.04.2018, 

26289/04.06.2018, 360/04.01.2019. 

În aceste condiţii, solicită să se constate că reclamanţi în mod eronat şi 

nejustificat se consideră discriminaţi faţă de ceilalţi salariaţi, atâta timp cât activitatea 

întregului personal al spitalului (din secţii, compartimente, servicii, laboratoare) este 

complexă, fiind în strânsă legătură cu activitatea personalului din cadrul UPU-

SMURD, personalul din cadrul celorlalte secţii din cadrul spitalului asigurând 

consulturile de specialitate pentru pacienţii prezentaţi în UPU-SMURD. 

Aşadar, solicită să se constate că unitatea spitalicească a respectat, în cadrul 

relaţiilor de muncă, principiul egalităţii de tratament, care reprezintă unul din 

principiile fundamentale ale Comunităţii europene, principiu prevăzut și în art. 5 din 

Codul muncii, faţă de toţi salariaţii unităţii. 

Solicită să se constate, de asemenea, că unitatea spitalicească are obligaţia de a 

respecta principiile sistemului de salarizare reglementate de art. 6 lit. a) şi h) din Legea 

nr. 153/2017, şi anume: „a) principiul legalităţii în sensul că drepturile de natură 

salarială se stabilesc prin norme juridice de forţa legii…cu încadrare intre limitele 

minime si maxime prevăzute prin prezenta lege; 

h) principiul sustenabilității financiare - în sensul stabilirii nivelului de 

salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât sa se asigure respectarea plafoanelor 

cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condiţiile legii”. 

Astfel, solicită să se reţină că, instanţa de fond, din analiza tuturor texte de lege 

incidente, în mod corect a constatat că mărimea sporului pentru condiţii deosebit de 

periculoase nu este stabilita în procent fix, ci poate varia de la 55% la 85%, în funcţie 

de nivelul stabilit de conducerea unităţii sanitare, de comun acord cu sindicatul 

reprezentativ și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri 

şi cheltuieli. 

Din înscrisurile aflate la dosar, instanţa de fond în mod corect a constatat că 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Spiridon” Iaşi a stabilit nivelul sporului 

pentru condiţii deosebit de periculoase de comun acord cu Sindicatul reprezentativ 

„Sanitas” - Iaşi, intimaţii reclamanţi beneficiind de un spor pentru condiţii deosebit de 

periculoase încadrat în limitele legale. 

Mai mult decât atât, instanţa de fond în mod corect a reţinut că Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi, dând dovadă de diligenţă a întreprins 

demersurile necesare către ordonatorul de credite, respectiv Ministerul Sănătăţii, în 

vederea alocării fondurilor necesare acordării sporurilor, neputându-se reţine o 

atitudine culpabilă angajatorului”. 

Cu privire la cel de-al doilea capăt al cererii introductive, respectiv obligarea 

unităţii spitaliceşti la acordarea de vouchere de vacanţă pentru personalul din structura 

UPU-SMURD pe anul 2018, solicită să se constate că instanţa de fond în mod corect l-

a respins ca fiind neîntemeiat. 

Astfel, prima instanţă, în mod corect a reţinut că, în conformitate cu 

prevederile art. 1 alin. 1 din OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare: „Art. 1 (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”. 

De asemenea, în mod corect s-a reţinut şi faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 6 

din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin 

H.G. nr. 215/2009: „Pentru instituţiile din domeniul bugetar, voucherele de vacanţă se 

acorda în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetele de venituri şi 

cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite”. 
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Solicită instanţei să constate că instanţa de fond în mod corect a reţinut faptul 

că, raportat la dispoziţiile legale incidente, acordarea de către instituţiile şi autorităţile 

publice a tichetelor/voucherelor de vacanţă pentru anul 2018 se realizează numai în 

limitele sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după 

caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar. 

De asemenea, solicită să se reţină şi faptul că, prima instanţă, în mod corect, a 

reţinut că dispoziţiile legale nu impun o obligaţie permanentă a angajatorului de 

acordare a voucherelor de vacanţă, ci dimpotrivă dreptul la tichete/vouchere de 

vacanţă se poate valorifica doar în condiţiile existenţei unor sume prevăzute cu această 

destinaţie în buget, pentru unităţile din domeniul bugetar. 

Aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi aşa cum a reţinut 

instanţa de fond, solicită să se constate că unitatea spitalicească a depus diligenţele 

necesare, solicitând Ministerului Sănătăţii asigurarea prevederii bugetare pentru 

finanţarea sumelor necesare în vederea acordării voucherelor de vacanţă pentru 

personalul încadrat în UPU-SMURD şi medicii rezidenţi aflaţi în relaţie contractuală 

cu unitatea spitalicească, ale căror drepturi salariale sunt asigurate din fonduri de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

În urma demersurilor unităţii spitaliceşti, solicită să se constate că, aşa cum 

rezultă din adresa Serviciului Financiar Contabilitate nr. 34.257/20.06.2019 şi din 

anexele la aceasta, sumele necesare acordării voucherelor de vacanţă pentru personalul 

din UPU-SMURD nu au putut fi incluse ca prevedere bugetară în bugetul de venituri 

şi cheltuieli UPU, nefiind prevăzute în fila de buget repartizată de Ministerul Sănătăţii. 

Solicită să se constate că, atâta timp cât nu au fost aprobate sumele destinate 

acordării voucherelor de vacanță pe anul 2018 în bugetul UPU-SMURD de către 

Ministerul Sănătății (care asigură finanţarea UPU-SMURD conform Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare), unitatea spitalicească s-a aflat în imposibilitatea acordării acestora, având 

în vedere condiţiile de acordare a acestora prevăzute de lege. 

Față de cele mai sus menţionate, precizează faptul că Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi are calitatea de angajator pentru personalul din cadrul 

UPU-SMURD, dar conform art. 100 alin. 7 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: „(7) UPU şi CPU din cadrul spitalelor de 

urgenta sunt finanţate din bugetul de stat si din veniturile proprii ale ministerului 

sănătăţii.” 

Solicită să se constate că, dreptul la voucherele de vacanţă se putea realiza doar 

în condiţiile aprobării de către ministerul sănătății a prevederii în bugetul UPU-

SMURD a sumelor cu aceasta destinaţie. 

Unitatea spitalicească nu poate fi obligată la achitarea altor sume decât cele 

prevăzute în bugete angajarea oricăror cheltuieli suplimentare reprezentând o încălcare 

a Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

În acest context, Spitalul Clinic Judeţean de Urgență „Sf. Spiridon” Iaşi este 

obligat să respecte prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările și completările ulterioare care, la art. 14, prevede următoarele: „Reguli 

privind cheltuielile bugetare: Art. 14. (1) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi 

limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile 

bugetare anuale. (2) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 

alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală 

pentru respectiva cheltuială. (3) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi 

angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi 

bugetare.” 

De asemenea, solicită să se reţină faptul că, în conformitate cu prevederile art. 

29 alin. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare: „Art. 29 

(3) Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole au destinaţie precisă şi limitată”, iar 



51 

potrivit art. 47 alin. 6: „De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot 

fi utilizate pentru finanţarea altui capitol”. 

Chiar dacă prin OUG nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare, s-a 

prevăzut posibilitatea angajaţilor din sistemul bugetar de a beneficia de vouchere de 

vacanță, această posibilitate a fost subsumată îndeplinirii unor condiţii legale, printre 

care cea mai importantă a fost aprobarea de către Ministerul Sănătății a prevederii în 

bugetul UPU-SMURD a sumelor cu aceasta destinaţie si încadrarea în limitele acestor 

sume. 

Mai mult decât atât, cât priveşte opţiunea legiuitorului de a nu aloca bani 

pentru acordarea de tichete/vouchere de vacanță, prima instanţa în mod corect a reţinut 

faptul că, într-o bogată jurisprudenţă a Curţii Constituţionale ce a vizat măsuri 

restrictive bugetare mai largi ale legiuitorului, care au inclus și suspendarea ori 

anularea unor drepturi băneşti, s-a statuat că statul are deplină legitimitate 

constituţională de a acorda sporuri, stimulente, premii, adaosuri la salariul de bază 

personalului plătit din fonduri publice, în funcţie de veniturile bugetare pe care le 

realizează, că acestea nu sunt drepturi fundamentale, ci drepturi salariale suplimentare, 

că legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la salariile de bază, premii 

periodice și alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de 

personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate 

suspenda sau chiar anula fără a se pune în discuţie o încălcare a art. 41 şi fără a fi 

necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea fundamentală. 

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a negat posibilitatea 

statului de a suspenda ori suprima pe cale legală acordarea unor drepturi prevăzute de 

lege (Cauza Kechko contra Ucrainei) deoarece, în viziunea acesteia, „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 modificările legislative corespunzătoare.” 

Instanţa de fond în mod corect a mai reţinut şi faptul că, prin Decizia nr. 

21/2013 pronunţată în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că: 

„Prin Decizia nr. 414/2005, Curtea Constituţională a stipulat că drepturile salariale 

suplimentare, cum sunt primele, sporurile sau adaosurile, prevăzute în acte normative, 

nu constituie drepturi fundamentale consacrate în Constituţie, care nu ar mai putea fi 

modificate sau chiar anulate. Prin urmare, modificarea sau suprimarea, pentru viitor, a 

unui premiu nu afectează dreptul fundamental al salariatului de a primi contraprestaţie 

pentru munca depusă”. 

În jurisprudenţa sa, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat că politica 

salarială a personalului bugetar este atributul exclusiv al statului, cuantumul 

drepturilor de natură salarială fiind indisolubil legat de nivelul resurselor bugetului din 

care acestea se achită, iar statul, prin legislativul său, dispune de o largă latitudine de a 

stabili politica economică și socială a țării (Hotărârea din 21 februarie 1986 pronunţată 

în Cauza James şi alţii împotriva Marii Britanii). 

Faţă de cele mai sus menţionate şi având în vedere probatoriul administrat în 

cauză, solicită instanţei să respingă apelul formulat de reclamanţi ca fiind netemeinic 

şi nelegal şi să menţină sentinţa civilă nr. 1573/2019 a Tribunalului Iaşi pronunţată în 

dosarul nr. XX68/99/2019, ca fiind temeinică şi legală. 

În drept, îşi întemeiază întâmpinarea pe dispoziţiile Legii nr. 153/2017, cu 

modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 153/2018, noul Cod de procedură 

civilă, Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, Codul Muncii 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 144/2010 cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, OUG nr. 8/2009 cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârea nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea 
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voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, alte acte normative 

incidente în cauză. 

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

prisma dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea constată următoarele: 

La primul termen de judecată în ședință publică, instanța de control judiciar a 

invocat, din oficiu, excepția tardivității declarării apelului incident.  

Analizând prioritar, conform disp. art. 248 raportat la art. 482 Cod procedură 

civilă, excepţia tardivităţii, Curtea de Apel constată că este fondată.  

Conform disp. art. 474 alin. 1 Cod procedură civilă, apelul incident se depune 

de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal. 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că împotriva sentinţei civile nr. 

1573/23.10.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi reclamanții au declarat apel principal, 

ce a fost comunicat pârâtului Ministerul Sănătății la data de 23.01.2020, conform 

procesului-verbal aflat la dosarul Curții de Apel Iași. 

Ministerul Sănătății a formulat apel incident la data de 11.02.2020, însă 

termenul de 10 zile în care putea declara apelul incident, în temeiul dispozițiilor art. 

474 alin. 1 rap. la art. 471 ind. 1 alin. 4 Cod procedură civilă, termen calculat potrivit 

art. 181 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă, a început să curgă la data de 23.01.2020 

(data la care a fost comunicat apelul principal) și s-a împlinit la data de 03.02.2020. 

În raport cu dispoziţiile enunțate, apelul incident promovat după data de 

03.02.2020 este tardiv. 

Pentru aceste motive, Curtea de Apel, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedură 

civilă, admite excepția tardivității și respinge apelul incident ca tardiv, fără a mai trece 

la analiza criticilor formulate, ce ţin de fondul litigiului. 

O primă critică susținută de apelanții-reclamanți este aceea că, în raport de 

probele solicitate, prima instanță le-a încălcat dreptul la apărare, deoarece la primul 

termen de judecată, deși au solicitat termen pentru a depune înscrisuri noi, care au fost 

încuviinţate de instanţă, totuși la acel termen instanța a rămas în pronunţare, 

respingându-le totodată și proba cu martori.  

În ceea ce privește condițiile în care sunt administrate probele, instanța de apel 

reține că, potrivit dispozițiilor art. 254 Cod procedură civilă, probele se propun, sub 

sancțiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, cu 

excepția situațiilor prevăzute la alin. 2, situații în care nu se aflau reclamanții atunci 

când la primul termen de judecată în primă instanță au arătat că urmează să mai 

depună acte, astfel că, în mod corect a procedat prima instanță reținând cauza în 

pronunțare după ce, mai întâi, s-a pronunțat pe probele solicitate în condiții legale și 

apoi a acordat cuvântul părților în dezbateri.  

De asemenea, instanța de apel are în vedere aspectul procedural referitor la 

condițiile în care se administrează probele, care rezultă din dispozițiile art. 258 cu 

referire la art. 255 Cod procedură civilă, potrivit cărora probele se încuviințează, dacă 

sunt utile soluționării cauzei. 

O astfel de utilitate nu s-a dovedit în cauză, deoarece pentru soluționarea 

litigiului s-a impus doar interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale.  

Din această perspectivă se constată că Tribunalul a soluționat cauza pendinte în 

raport de dispozițiile Legii nr. 153/2017, HG nr. 153/2018 și OUG nr. 46/2017. 

În baza probelor administrate, prima instanță a reținut o situație de fapt corectă, 

pronunțând o soluție judicioasă în sensul că reclamanții nu sunt îndreptățiți la plata 

unui spor pentru condiții deosebit de periculoase în cuantum de 75% și nu pot 

beneficia în anul 2018 de tichete de vacanță. 

Reclamanții sunt salariații pârâtului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 

Spiridon” Iaşi, în cadrul UPU-SMURD.  

Ceea ce solicită, în fapt, reclamanții este obligarea pârâtului la acordarea 

sporului pentru condiții deosebit de periculoase de 75% din salariul de încadrare, 
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începând cu data de 01.03.2018, spor prevăzut de dispoziţiilor art. 7, Cap. 2 din Anexa 

II la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

precum și de HG nr. 153/2018, Anexa 2, lit. A, pct. 16, în locul sporului de 55% de 

care beneficiază începând cu data de 1.03.2018. 

Potrivit dispozițiilor art. 7 alin. 1 lit. b din Capitolul 2 Anexa II la Legea nr. 

153/2017 personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile 

sanitare și unitățile medico-sociale care își desfășoară activitatea în leprozerii, 

anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, 

neuropsihomotorie, neuromusculară și neurologică, psihiatrie, medicină legală, 

asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă 

şi structurile de primire a urgentelor (UPU - SMURD, UPU, CPU), beneficiază de un 

spor pentru condiții deosebit de periculoase de până la 85% din salariul de bază.  

Potrivit acelorași dispoziții legale, nivelul sporului se stabilește de conducerea 

fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele 

reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sistem sanitar 

și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.  

De asemenea, la stabilirea valorii sporurilor personalului bugetar, angajatorul 

și ordonatorul principal de credite, în cazul în care acesta din urmă nu este și 

angajator, trebuie să aibă în vedere limitele prevăzute de art. 25 alin. 1 și 2 din Legea 

nr. 153/2017.  

Prin HG nr. 153/2018 au fost stabilite nivelurile maxime și minime ale 

sporurilor acordate personalului bugetar din domeniul Sănătate și asistență socială, 

mai exact, în Anexa II lit. A, pct. 16 s-a stabilit că sporul pentru condiții deosebite 

trebuie să fie între 55% și 85%.  

Prin procesele verbale nr. 17658/11.04.2018, 26289/04.06.2018, 

360/04.01.2019, pârâtul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” și 

Sindicatul reprezentativ „Sanitas” - Iaşi au stabilit, de comun acord, nivelul sporului 

pentru condiții deosebite pentru personalul din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sf. Spiridon”.  

În raport cu dispozițiile Legii nr. 135/2017 și ale HG nr. 153/2018 incidente în 

cauză, procesul de stabilire a sporului pentru condiții deosebit de periculoase 

presupune o dublă condiționalitate: pe de o parte, valoarea sporului să fie stabilită între 

limitele maxime și minime prevăzute de HG nr. 153/2018, fără a depăși 30% din suma 

salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor 

gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de 

comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, iar pe de altă 

parte, valoarea sporului să fie rezultatul negocierilor dintre angajator și sindicat.  

Curtea constată că ambele condiții au fost stabilite.  

Apelanții-reclamanți nu au contestat respectarea condițiilor prevăzute de lege 

în procedura de stabilire a sporurilor, însă au apreciat că, prin modul în care a fost 

diminuat acest spor începând cu luna martie 2018, și prin comparație cu angajați ai 

altor spitale, sunt discriminați. 

Din conținutul tabelelor cuprinse în procesele verbale nr. 17658/11.04.2018, 

26289/04.06.2018, 360/04.01.2019 semnat de pârâtul Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sf. Spiridon” și Sindicatul reprezentativ „Sanitas” - Iaşi, se observă că 

mărimea sporurilor cuvenite angajaților pârâtului au fost stabilite pe secții și 

compartimente, grupate pe categorii, în funcție de specificul activității, la limita 

minimă prevăzută de Regulamentul-cadru. Pentru apelanți, sporul a fost stabilit la 

55%, aceasta fiind cea mai mare valoare a sporului acordată angajaților Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon”. 

Nu poate fi reținut ca reper la stabilirea sporului pentru condiții de muncă 

deosebit de periculoase valoarea stabilită de alte unități medicale pentru că, în concret, 
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nu sunt condiții identice de desfășurate a activității pentru personalul medical sau 

personalul auxiliar sanitar.  

Așa cum s-a reținut anterior, legiuitorul lasă conducerii fiecărei unități sanitare 

cu personalitate juridică o marjă de apreciere în ceea ce privește cuantumul sporului, 

între niște limite ce nu pot fi încălcate, dar stabilirea concretă a valorii sporului, între 

aceste limite, se face cu respectarea procedurii prevăzute în Anexa II din HG nr. 

153/2018, instanța neputându-se substitui voinței angajatorului și a sindicatelor.  

În cadrul acestor limite, pârâtul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 

Spiridon”, prin organele sale de conducere, este liber să stabilească valoarea sporului, 

evident respectând criteriile enumerate în art. 5 și art. 6 din HG nr. 153/2018 și limita 

de 30% impusă de art. 25 din Legea nr. 153/2018. Instanța nu poate stabili ea 

acordarea unui spor maxim fără a avea la dispoziție toate informațiile necesare, 

respectiv cele cuprinse în criteriile prevăzute de lege. În orice caz o intervenție a 

instanței asupra valorii sporului se poate face doar în cazul în care se constată că 

angajatorul a utilizat abuziv criteriile legale de stabilire sau nu a făcut o aplicare 

corespunzătoare a prevederilor legale referitoare la încadrarea personalului. 

În cauza de față, pârâtul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” a 

recunoscut dreptul apelanților reclamanți de a beneficia de sporul pentru condiții 

deosebit de periculoase, prev. de Anexa II lit. A pct. 7 din HG nr. 153/2018, dar nu 

rezultă din probele administrate angajamentul său de a plăti acest spor în cuantum mai 

mare de 55%, iar, în aceste condiții, obligarea angajatorului să plătească acest spor la o 

valoare mai mare decât minimul legal, devine lipsită de temei, pentru că, așa cum s-a 

reținut anterior, legiuitorul stabilește doar posibilitatea ca acest spor să depășească 

55%, mergând până la 85% din salariu, nu și obligația angajatorului în acest sens.  

Potrivit dispozițiilor Anexei II din HG nr. 153/2018, nivelul sporului se 

stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică, de comun 

acord cu sindicatele reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federație 

reprezentativă pe grup de unități/sector și cu încadrarea în cheltuielile de personal 

aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli.  

Pe cale de consecință, față de circumstanțele cauzei unde s-a dovedit voința 

pârâtului de plată a sporului pentru condiții deosebit de periculoase, prevăzut de 

Anexa II lit. A, pct. 7 din HG nr. 153/2018, dar nu în cuantumul solicitat de apelanții 

reclamanți, Curtea apreciază că obligația pârâtului de plată a sporului pentru condiţii 

deosebit de periculoase trebuie raportată la cuantumul minim prevăzut de lege, 

depășirea acestuia fiind fără temei, în lipsa angajamentului pârâtului în acest sens.  

De asemenea, dispozițiile legale în materia voucherelor de vacanță au fost 

corect prezentate și interpretate de prima instanță. 

Apelanții invocă dispozițiile OUG nr. 46/2017 care, în opinia lor, obligă 

angajatorul la a aloca și acorda angajaților săi, vouchere de vacanță.  

Dispozițiile legale de care apelanții se prevalează au următorul conținut: „Art. I 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 

februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează:  

1. Alineatele (2), (24) și (4) ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul 

cuprins: "(2) Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 

alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv 

activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile 

publice, precum și operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța 
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Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt 

acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 

majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate 

cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o singură 

indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă 

de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.”  

Așa cum rezultă din textul precitat, aceste dispoziții legale instituie în favoarea 

angajaților un drept condiționat de prevederea sumelor cu această destinație în bugetul 

de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unitățile din sistemul bugetar și în 

bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de 

angajatori.  

Formula „acordă” din aceste prevederi legale nu înlătură caracterul condiționat 

al dreptului, câtă vreme se realizează „... în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) 

din OUG nr. 8/2009”, adică „... în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această 

destinație....”.  

În acest sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin decizia nr. 39/2017, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 615/2017, prin care s-a stabilit că, în interpretarea și aplicarea 

dispozițiilor art. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009, astfel cum a fost aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 94/2014, raportat la dispozițiile art. 15 alin. 2 din OUG nr. 

80/2010, aprobată prin Legea nr. 2783/2011, art. 9 din OUG nr. 84/2012, aprobată prin 

Legea nr. 36/2014 și art. 5 alin. 2 din O.G. nr. 29/2013, aprobată prin Legea nr. 

168/2014, dreptul la plata tichetelor/voucherelor de vacanță este condiționată de 

alocările bugetare prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în 

bugetele locale ale instituțiilor publice.  

Modificarea OUG nr. 8/2009 prin OUG nr. 46/2017 nu schimbă natura juridică 

a obligației instituției publice de a plăti vouchere de vacanță. Considerentele Deciziei 

nr. 39/2017 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru dezlegarea unei 

chestiuni de drept sunt deplin aplicabile. 

Intenția legiuitorului exprimată în expunerea de motive la OUG nr. 46/2017, 

precum și obiectivele stabilite prin programul de guvernare, nu pot înlătura condiția 

desprinsă din interpretarea literală a art. 1 alin. 2 din OUG nr. 8/2009, astfel cum a fost 

modificat prin OUG nr. 47/2017, respectiv, în limita sumelor prevăzute în buget 

alocate cu această destinație. 

Un argument suplimentar în acest sens este modul în care a fost modificat acest 

text, prin OUG nr. 107/2018, pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, 

fiind înlăturată condiționarea bugetară: instituțiile publice, astfel cum sunt definite la 

art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de 

sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din 

venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 

ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei 

pentru un salariat. 

Cum în cauză nu s-a făcut dovada existenței în bugetul pârâtului a unor sume 

aprobate cu această destinație pentru anul 2018, în mod corect prima instanță a 

apreciat că pretenția reclamanților este neîntemeiată.  

În consecință, în baza art. 480 alin. 1 Cod de procedură civilă, Curtea respinge 

apelul principal, păstrând sentința ca legală și temeinică. Totodată, respinge ca tardiv 

apelul incident declarat de pârâtul Ministerului Sănătăţii împotriva aceleiaşi sentinţe. 
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5. Pensie militară de stat; plafonare legală; efectele executării eşalonate a 

hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de drepturi salariale asupra 

stabilirii bazei de calcul utilizate în determinarea drepturilor de pensie  

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale; Pensii militare; Eşalonare executare 

drepturi salariale  

Indice alfabetic: Dreptul asigurărilor sociale; Dreptul la pensii și asigurări sociale 

pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special; Plafonare 

cuantum pensie; Sporul pentru cadrele militare trecute în rezervă şi decorate cu 

ordinul „Meritul Militar”; Determinarea baze de calcul 

Temei de drept: art. 28, art. 29 art. 30, art. 60 din Legea nr. 223/2015; art. 11 alin. 3 

din Legea nr. 80/1995; OUG nr. 114/2018; 

 

Deşi prima instanţa, reţine că prin decizia nr. 222/2019 a Curţii de Apel Iaşi - 

Secţia Contencios administrativ şi fiscal a fost obligat pârâtul, în aplicarea art. 1 alin. 

51 din O.U.G. NR.83/2014, începând cu data de 09.04.2015 să calculeze şi să 

plătească reclamantului sporul de fidelitate în raport de vechimea sa efectivă şi de 

nivelul maxim aflat în plată corespunzător acestei vechimi”, totuşi apreciază că OUG 

nr. 114/2018 a prorogat şi eşalonat executarea acestei obligaţii astfel că termenul 

suspensiv legal de plată afectează şi evidențierea acestor drepturi în fişa de pensie, 

necesară calculului drepturilor de pensie.  

Or, acest raţionament vine în contradicţie cu statuările Curţii Constituţionale 

prin Decizia nr. 443/2014, publicată în Monitorul Oficial 816/10.11.2014 prin care s-

a reţinut: „Curtea remarcă însă că, în cauza de faţă, autorul excepţiei porneşte de la 

o premisă incorectă, în sensul că executarea eşalonată a hotărârilor judecătoreşti, în 

conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, ar influenta 

cuantumul pensiei acestuia. Or, o atare executare nu poate acţiona asupra 

cuantumului pensiei la care are dreptul, la stabilirea drepturilor de pensie trebuind să 

fie luate în considerare ab initio toate elementele componente ale drepturilor cu 

caracter salarial ale acestuia, indiferent de executarea instantanee sau succesivă a 

drepturilor băneşti la care avea dreptul potrivit hotărârii judecătoreşti ce constituie în 

cazul său titlu executoriu şi care constituie temei pentru recalcularea cuantumului 

pensiei.” 

 

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

283/14.07.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 64/15.01.2020 Tribunalul Iași a admis excepţia lipsei 

calităţii procesual pasive a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi cu privire la 

capetele de cerere nr. 1, nr. 3 şi nr. 4 din acţiunea introductivă şi în consecinţă a 

respins aceste pretenţii în contradictoriu cu acesta. 

A admis excepţia lipsei calităţii a Comisiei de Contestaţii Pensii din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne cu privire la capetele de cerere nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 din 

acţiunea introductivă şi în consecinţă respinge aceste pretenţii în contradictoriu cu 

aceasta. 

A admis excepţia prematurităţii formulării capătului 2 de cerere invocată de 

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne şi în consecinţă respinge 

acest capăt de cerere , ca prematur formulat. 
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A respins acţiunea formulată de reclamantul X, în contradictoriu cu pârâţii 

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului Judeţean 

de Poliţie Iaşi, Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne. 

A respins solicitarea reclamantului de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor 

de judecată. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Prioritar, în conformitate cu dispozițiile art. 248 Cod procedură civilă, instanţa 

va soluţiona excepţiile invocate de către pârâţii din prezenta cauză. 

Excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Inspectoratului Judeţean de Poliţie 

Iaşi , cu privire la capetele de cerere nr. 1 privind acordarea şi plata sporului de 15% 

prevăzut de Legea 85/1995, nr. 3 privind anularea în parte a Deciziei de Pensie nr. 

205284/08.05.2019 emisă de către Casa Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne şi 

nr. 4 privind anularea Hotărârii nr. 19602 din data de 16.07.2019 emisă de Comisia de 

Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Instanţa constată întemeiată această excepţie, pentru considerentele ce urmează 

a fi expuse: 

Reclamantul, fiind cel care pornește acțiunea, trebuie să justifice atât calitatea 

procesuală activă, cât şi calitatea procesuală pasivă a persoanei pe care a chemat-o în 

judecată, prin indicarea obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se 

întemeiază pretenția sa. 

Potrivit disp. art. 36 N.C.proc.civ.: „Calitatea procesuală rezultă din identitatea 

dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus 

judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o 

chestiune de fond”. 

Aşadar, calitatea procesuală activă presupune existenţa unei identităţi între 

persoana reclamantului şi cel care este titularul dreptului, în raportul juridic de drept 

substanţial, iar calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între 

persoana pârâtului şi cel care este titularul obligaţiei, în raportul juridic de drept 

substanţial. Raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decât între titularii 

dreptului, respectiv obligaţiei ce rezultă din raportul de drept material dedus judecăţii. 

În concret,acordarea sporului pentru cadrele militare trecute în rezervă şi 

decorate cu ordinul „Meritul Militar” este reglementată de prevederile dispozițiilor art. 

11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995, modificată şi completată: „Pensionarii militari 

decoraţi cu „Semnul Onorific” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 

10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.” 

Stabilirea cuantumului sporului şi aplicarea acestuia la cuantumul pensiei 

rezultate este atributul exclusiv al Casei Sectoriale de Pensii a Ministerului Afacerilor 

Interne, astfel cum rezultă din analiza dispoziţiilor art. 88 lit. b) din Legea nr. 

223/2015, prin urmare Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi nu are calitate procesual 

pasivă cu privire la acest capăt de cerere.  

Cu privire la justificarea calităţii procesual pasive a pârâtului Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Iaşi în capătul de cerere privind anularea Deciziei de Pensie nr. 

205284/08.05.2019 emisă de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor 

Interne, instanţa reţine aplicabile în cauză disp. art. 85-88 din Legea nr. 223/2015.  

Analizând aceste dispoziţii legale, instanţa reţine că judecata ce are ca obiect 

anularea unei decizii de pensionare se poate face doar în contradictoriu cu emitentul 

actului, adică, în cauza prezentă, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor 

Interne şi nicidecum în contradictoriu cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, ce nu 

are atribuţii legale în a stabili şi acorda drepturile de pensie şi prin urmare nu poate să 

stea, în calitate de pârât, într-o asemenea cauză. 
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Cu referire la capătul de cerere privind anularea Hotărârii nr. 

19602/16.07.2019 emisă de Comisia de Contestaţii, instanţa reţine incidenţa 

dispoziţiilor art. 97-99 din Legea nr. 223/2015.  

Astfel, în conformitate cu aceste dispoziţii legale, dar şi pentru acelaşi 

raţionament expus anterior, instanţa constată că pârâtul Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Iaşi nu este nici emitentul actului şi nici nu are atribuţii conferite de lege, cu 

privire la procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva deciziei de 

pensie şi emitere a hotărârii contestate şi prin urmare nu are calitate procesual pasivă, 

nici cu privire la acest capăt de cerere. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Comisiei de 

Contestaţii din cadrul M.X, prin raportare la capetele de cerere nr. 1,2 şi 3 din acţiunea 

introductivă, instanţa reţine ca fiind întemeiată această excepţie, cu privire la toate cele 

trei capete de cerere anterior expuse. Raţionamentul avut în vedere de instanţă este 

similar celui avut în vedere în motivarea admiterii excepţiei lipsei calităţii procesual 

pasive a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi, în sensul că trebuie să existe un raport 

obligaţional între cel ce pretinde îndeplinirea unei obligaţii şi cel care trebuie să o 

execute, raport ce trebuie demonstrat de către reclamant.  

Ori, analizând solicitările reclamantului inserate în capetele de cerere nr. 1, 2 şi 

3, instanţa constată că pârâta Comisia de Contestaţii nu are nici o obligaţie legală pe 

care să nu o fi respectat în raport de acele solicitări ale reclamantului şi nici o atribuţie 

stabilită de lege pe care să nu o fi îndeplinit cu privire la aceleaşi solicitări, prin 

urmare instanţa admite şi excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de pârâta 

Comisia de Contestaţii în capetele de cerere nr. 1, 2 şi 3 ale acţiunii. 

În ceea ce priveşte excepţia prematurităţii formulării capătului de cerere nr. 2 al 

acţiunii, instanţa reţine că excepţia este întemeiată şi o admite, pentru considerentele 

ce succed. 

Obligaţia întocmirii fişei de pensie actualizată aparţine unităţii angajatoare.  

Din probele administrate instanţa constată că până la momentul formulării 

solicitării de emitere a deciziei de pensie cu reţinerea sporului de fidelitate în cuantum 

de 20%, reclamantul nu a prezentat pârâtei Casa de Pensii Sectorială din cadrul M.X o 

altă fişă de pensie, care la punctul 7 să conţină o altă menţiune cu privire la procentul 

sporului de fidelitate, prin urmare obligaţia este una afectată de condiţia obligatorie a 

emiterii unei noi fişe de pensie, fapt ce atrage prematuritatea formulării acestui capăt 

de cerere. 

Cu privire la fondul cauzei, instanţa reţine următorul cadru procesual, cu 

privire la care se pronunţă. 

În capătul de cerere privind acordarea şi plata sporului de 15% prevăzut de art. 

11 din Legea nr. 85/1995 calitate procesual pasivă are pârâta Casa de Pensii 

Sectorială. Reclamantul prin acţiunea introductivă motivează că acest spor trebuie 

adăugat la cuantumul pensiei militare de stat. 

Instanţa are în vedere faptul că în cauză sunt aplicabile dispozițiilor art. 11 alin. 

3 din Legea nr. 80/1995 cu modificările şi completările ulterioare: „pensionarii militari 

decoraţi cu ordinul „Meritul militar” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 

10%, 15% şi respectiv 20% al cuantumului pensiei”. 

Prin Decizia de pensionare nr. 205284/08.05.2019 s-a stabilit un cuantum al 

pensiei de 7345 lei, sumă rezultată urmare a luării în calcul a mediei soldelor realizate 

în perioada iulie 2018 - decembrie 2018, conform art. 28 din Legea nr. 223/2015. La 

aceasta se adaugă procentul de vechime şi de contribuţie avut în vedere conform art. 

29 din Legea nr. 223/2015. Ulterior, conform dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 

223/2015 s-a aplicat plafonarea cuantumului pensiei la 85%, căreia i s-a aplicat sporul 

de 15% prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995. 
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Toate aceste aspecte rezultă fără dubiu din analiza buletinului de calcul depus 

atât de reclamant, cât şi de Casa de Pensii Sectorială, astfel că instanţa respinge acest 

capăt de cerere ca nefondat. 

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect obligarea Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Iaşi să emită o nouă fişă de pensie în care să fie inclus procentul de 

20% ca element salarial, în locul celui de 5% , instanţa reţine următoarele: 

Este foarte adevărat că prin decizia nr. 222/2019 a Curţii de Apel Iaşi - Secţia 

Contencios administrativ şi fiscal s-a dispus: „admite acţiunea, obligă pe pârât în 

aplicarea art. 1 alin. 51 din O.U.G. nr. 83/2014, începând cu data de 09.04.2015 să 

calculeze şi să plătească reclamantului sporul de fidelitate în raport de vechimea sa 

efectivă şi de nivelul maxim aflat în plată corespunzător acestei vechimi”. 

Pe de altă parte, instanţa reţine că plata efectivă a acestor drepturi salariale 

urmează să se facă în raport de dispoziţiile OUG nr. 114/2018, privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care 

stabilesc eşalonarea plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca 

obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului 

din instituţiile şi autorităţile şi autorităţile publice, devenite executorii: „(1) Plata 

sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi 

autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 

2021, se va realiza astfel: 

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie 

se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; 

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine 

executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; 

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine 

executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; 

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine 

executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; 

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine 

executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. 

Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce 

priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii în 

perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2021, având ca obiect acordarea de daune-

interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor 

prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar. 

În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită 

se suspendă de drept. " 

Prin urmare, prin adoptarea acestui act normativ s-a stabilit modalitatea de 

executare a dispoziţiilor cuprinse în aceste titluri executorii, modalitate care constituie 

o derogare de la procedura stabilită de codul de procedură civilă. În aceste condiţii, cât 

timp plăţile nu au fost făcute efectiv şi nu au fost virate la fondul de asigurări sociale 

cotele de contribuţii, instanţa nu poate obliga pârâtul să emită o nouă fişă de pensie, în 

condiţiile solicitate de reclamant, dreptul său fiind afectat de o condiţie suspensivă.  

Instanţa are în vedere faptul că spre deosebire de art. 1017 C.civ. din 1864, în 

actuala reglementare, condiția este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde 

eficacitatea obligației, nu și însăși existența raportului obligațional, cu alte cuvinte 

dreptul reclamantului există, este recunoscut, doar că efectele se produc în baza actului 

normativ anterior menţionat, reclamantul putând să solicite eliberarea unei noi fişe 

doar în raport de eşalonările la plată efectuate . 
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Pentru aceste considerente, instanţa va respinge acest capăt de cerere în 

contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi. 

De asemenea, având în vedere toate argumentele anterior prezentate, 

împrejurarea că situaţia de fapt dedusă judecăţii nu este diferită faţă de situaţia avută în 

vedere de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne la momentul 

emiterii Deciziei de pensie nr. 205284/08.05.2019, faptul că nu au intervenit probatorii 

noi de natură a modifica elementele avute în vedere de pârâtă, instanţa respinge 

capătul de cerere privind anularea în parte a deciziei de pensie anterior menţionată şi 

respinge, pentru aceleaşi raţiuni, şi capătul de cerere privind anularea Hotărârii nr. 

19602/16.07.2019 în contradictoriu cu pârâta Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Având în vedere soluţia pronunţată, instanţa constată că pârâţii nu au căzut în 

pretenţii, astfel încât nici cererea reclamantului de obligare a acestora la plata 

cheltuielilor de judecată nu este întemeiată. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel apelantul X, considerând-o 

nelegală și netemeinică. 
Nu rezultă de nicăieri că Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat se 

completează cu alt act normativ în ceea ce priveşte calculul şi stabilirea cuantumului 

pensiei militare de stat. 

Astfel, rezultă fiind eronată interpretarea Casei de Pensii Sectorială a 

Ministerului Afacerilor Interne de a include/introduce în pensia militară de stat, 

stabilită în cuantum brut sau net, sporul corespunzător semnului onorific deţinut. 

Aşadar, sporul corespunzător semnului onorific „În Serviciul Patriei”, (suma 

reprezentând acest spor de care beneficiază pensionarii militari) nu face parte din 

pensia militară de stat stabilită în cuantum brut. 

Dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare nu 

se circumscriu procedurii de stabilire a pensiei militare de stat (în cuantum brut sau 

net). Procentul respectiv reprezintă o recompensă acordată pensionarilor militari 

decoraţi cu Ordinul Meritul Militar sau Semnul onorific „În Serviciul Patriei”, 

proporţional cu perioada de activitate desfăşurată în domeniile apărării, ordinii publice 

şi siguranţei naţionale, dar nu mai puţin de 15 ani. Or, se cunoaşte că există pensionari 

militari care nu au desfăşurat cel puţin 15 ani de activitate în aceste domenii, dar care 

primesc pensie militară. 

Deci, sporul respectiv nu reprezintă un procent din baza de calcul ca să fie 

folosit la stabilirea pensiei militare de stat, ci trebuie adăugat la cuantumul pensiei 

militare de stat, reprezentând o sumă distinctă, chiar dacă trebuie supusă fiscalizării, 

evident ca orice venit. De altfel, în decizia de pensie este folosită, mai întâi, corect, 

expresia „pensie militară de stat” şi apoi incorect, total „pensie militară brută”. 

Această ultimă expresie nu există nici în lege şi nici în ordonanţele de modificare ale 

legii. Iar Legea nr. 223/2015 nu prevede că se completează cu alte legi, în ceea ce 

priveşte calculul şi stabilirea pensiei militare de stat. 

În concluzie, este evident că sporul prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995 

trebuie calculat ca procent din cuantumul pensiei militare de stat, stabilit conform 

Legii 223/2015 şi plătit ca sumă distinctă la pensia militară de stat stabilită în cuantum 

brut şi, respectiv, la pensia netă de plată, ambele plafonate, prima conform art. 30 şi a 

doua conform art. 60 din Legea nr. 223/2015, după caz. Prin aplicarea procentului 

(corespunzător sporului) direct la pensia netă de plată, suma rezultată este deja 

fiscalizată, bineînţeles păstrând proporţia. 

Există posibilitatea ca un pensionar militar, care nu deţine niciun ordin militar 

sau semn onorific, să obţină procentul maxim stabilit de lege de 85% din baza de 

calcul pentru stabilirea pensiei militare de stat. Cu privire la acest punct din 

contestaţie, prin Hotărârea nr. 19602/16.07.2019 a Comisiei de Contestaţii Pensii a 

Ministerului Afacerilor Interne, comisia a motivat că suma corespunzătoare semnului 
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onorific în Serviciul Patriei nu poate fi inclusă în suma netă a pensiei (o altă expresie 

neprevăzută de lege), întrucât pe durata celor 6 luni alese nu a existat vreun drept 

salarial derivat din art. 11 din Legea nr. 80 /1995 privind statutul cadrelor militare. 

Susţine apelantul că nu a pretins că art. 11 din Legea nr. 80/1995 ar genera 

vreun drept salarial şi nici includerea acestui spor în pensia militară de stat stabilită în 

cuantum brut sau net, ci plata lui ca un drept bănesc separat care, bineînţeles, 

reprezentând un venit, trebuie supus fiscalizări/impozitării conform legii în vigoare. 

În concluzie, pensia militară de stat (în cuantum brut sau net) se stabileşte, se 

recalculează şi se actualizează doar în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 223/2015 

cu modificările şi completările ulterioare. Această lege şi nici alt act normativ nu 

prevede că pensia militară de stat se compune din mai multe drepturi băneşti, cum ar fi 

şi sporul acordat pensionarilor militari care deţin semnul onorific „În Serviciul 

Patriei”. 

De altfel, apreciază că legea este destul de clară în ceea ce priveşte stabilirea 

pensiei nete care se plăteşte efectiv. Pensia militară de stat stabilită în cuantum brut 

este reprezentată de procentul cuvenit din baza de calcul actualizată. Dacă acest 

procent depăşeşte 85% atunci este limitat conform art. 30 din lege la acest procent, dar 

pot fi cazuri când procentul este mai mic de 85%, situaţii în care nu mai suferă 

modificări. Din suma brută rezultată se deduce impozitul aferent şi rezultă o sumă netă 

ce reprezintă pensia netă definită de art. 3 lit. m) din lege, adică cea cuvenită a fi 

plătită. Dar legiuitorul (Guvernul României) a decis prin O.U.G. nr. 59/2017 că şi 

această sumă trebuie plafonată. Astfel, această pensie netă este comparată cu media 

salariilor lunare nete corespunzătoare salariilor lunare brute actualizate din perioada 

aleasă şi, dacă este mai mare, se stabileşte ca pensie netă de plată suma egală cu media 

salariilor nete. Această ultimă sumă (pensie netă de plată) nu mai are nici o legătură cu 

modul de calcul al pensiei militare de stat (brută sau netă), prevăzut de art. 3 lit. m), 

28, 29, 30 şi 108 din Legea nr. 223/2015. Pensia netă ce urmează a fi plătită efectiv 

este determinată de media salariilor lunare nete corespunzătoare salariilor lunare brute 

actualizate din perioada aleasă, salarii nete care se calculează potrivit actelor 

normative succesive care reglementează salarizarea începând din anul 2009 până în 

prezent. 

Astfel, apare de neînţeles de ce Casa de Pensii Sectorială a M.X şi Comisia de 

Contestaţii Pensii a M.X interpretează că sporul acordat în temeiul art. 11 din Legea 

nr. 80/1995 intră în componenţa vreunui tip din aceste pensii definite mai sus, dacă nu 

este prevăzut acest lucru în niciun act normativ. 

Acest spor a fost acordat începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 

80/1995, s-a plătit şi se plăteşte în continuare pensionarilor militari, inclusiv celor care 

au ieşit la pensie în alte perioade (chiar şi anterior anului 1995), cât şi sub 

reglementarea altor legi privind stabilirea pensiilor (inclusiv cele bazate pe 

contributivitate). Deci, acest spor era plătit şi anterior intrării în vigoare a Legii nr. 

223/2015 privind pensiile miliare de stat. 

Însuşi textul art. 11 din Legea nr. 80/1995 prevede că: „Pensionării militari 

decoraţi cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor 

de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei”, şi nu de un spor la cuantumul 

pensiei ca să reprezinte o majorare a pensiei aşa cum interpretează Casa de Pensii 

Sectorială a M.X şi Comisia de Contestaţii pensii din cadrul M.X Aşadar, acest spor 

nu face parte din cuantumul pensiei. El trebuie calculat în funcţie de cuantumul pensiei 

plătite efectiv şi plătit în plus, pe lângă pensia netă plătită. 

Reclamantul arată că a primit semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 

de ani de activitate, context în care nu poate valorifica acest spor de 15% al 

cuantumului pensiei, datorită interpretării eronate a art. 60 din Legea nr. 223/2015 

privind pensiile militare de stat si aceasta plafonare aplicata greşit de Casa Sectorială 

de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne este echivalentă cu diminuarea sau anularea 
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unui drept cuvenit militarilor și funcţionarilor publici cu statut special decoraţi cu 

ordine militare. 

Opinează că sporul de 15% corespunzător semnului onorific „În Serviciul 

Patriei” pentru 20 de ani de vechime să se aplice după calculul cuantumului pensiei 

militare de stat plafonat conform art. 30 și 60 din Legea nr. 223/2015 modificată prin 

OUG nr. 57/2015 și OUG nr. 59/2017. 

În acest context, prin introducerea calcului sporului pentru semnul onorific 

prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare în Legea nr. 

223/2015 privind pensiile militare, doi participanţi la sistemul de pensii militare, unul 

cu 15 ani și unul cu 25 ani vechime vor avea aceeaşi pensie ceea ce este inechitabil. 

Consideră că prin neplata acestui spor, calculat în raport de această pensie netă 

redusă/plafonată, care, evident este mai mică decât a unei persoane care a ieşit la 

pensie exact în aceleaşi condiţii, dar înainte de 15.09.2017, tot în baza Legii nr. 

223/2015, se încalcă principiile unicităţii şi egalităţii prevăzute la art. 2 din Legea nr. 

223/2015. 

Din studiul fişei de pensie întocmită de Inspectoratul de Poliție Judeţean Iași, 

se poate observa că la elementul salarial de la punctul „7”, privind sporul de fidelitate 

a fost inclus procentul de 15% și nu 20% așa cum a fost stabilit prin decizia nr. 

222/12.02.2019 a Curţii de Apel Iași - Secția Contencios administrativ și fiscal. 

Conform art. 28 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, baza 

de calcul folosită pentru stabilirea pensiei, este media soldelor/salariilor lunare brute 

realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, în 

calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizate la data 

deschiderii drepturilor la pensie, în speță 04.03.2019, când reclamantul a ieşit la 

pensie. 

În baza deciziei nr. 222/12.02.2019 a Curţii de Apel Iași - Secția Contencios 

administrativ și fiscal, în perioada iulie-decembrie 2019, perioada aleasă pentru 

stabilirea pensiei, trebuia să beneficieze de un spor de fidelitate de 20% și nu 15%. 

Cu privire la acest aspect, apreciază că invocarea de către Inspectoratul de 

Politie Judeţean Iași a art. 39 din OUG nr. 114/2018 în luarea deciziei de a actualiza 

punctul 7 din fişa de pensie anual doar cu sumele achitate eşalonat nu constituie un 

temei legal argumentat, deoarece aceasta prevedere, pe de o parte, nu impune acest 

lucru și, pe de altă parte, se referă doar la plata eşalonată a întregii sume de bani ce o 

datorează I.P.J. Iași începând cu data de 09.04.2015, respectiv 9479 lei brut, în 

procentele stabilite pe parcursul următorilor 5 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătoreşti. Articolul 39 din OUG nr. 114/2018 nu are nicio legătură cu actualizarea 

punctului 7 din fișa de pensie, respectiv a salariilor lunare brute realizate. 

Opinează că actualizarea punctului 7 din fișa de pensie, respectiv a salariilor 

lunare brute realizate în perioada iulie-decembrie 2018, trebuie să se facă în temeiul 

art. 28 alin. (l), art. 62 și 65 din Legea nr. 223/2015 și a prevederilor legale privind 

salarizarea din acea perioadă. 

Consideră că sentinţa instanţei de fond este nelegală și netemeinică,  

În drept, au fost invocate dispoziţii din: Codul de procedură civilă; Legea nr. 

223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; Legea nr. 573/2004 privind 

Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut 

special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari; 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Prin întâmpinarea formulată, intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi 

solicită respingerea apelului ca nefondat. 
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După prezentarea situaţiei de fapt, cu privire la calea de atac declarată, solicită 

a se observa că apelantul nu a criticat sentinţa civilă nr. 64/15.01.2020 cu privire la 

soluţia dată excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a IPJ Iaşi. În acest sens, 

apreciază că soluţia instanţei de fond a rămas definitivă prin neapelare la data expirării 

termenului de apel. 

Cu privire la solicitarea reclamantului referitoare la eliberarea unei noi fişe de 

pensie actualizată prin luarea în considerare a sporului de fidelitate acordat ca urmare a 

punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în dosarul civil nr. 

X72/99/2018, invocă prevederile art. 28 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile 

militare de stat cu modificările şi completările ulterioare) arătând că în baza de calcul 

folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat sunt incluse doar drepturile salariale 

realizate. Or, câtă vreme reclamantul nu a încasat sumele stabilite de instanţa de 

judecată în dosarul nr. X372/99/2018, aceste sume urmând a fi achitate eşalonat 

conform prevederilor art. 39 din O.U.G. nr. 114/2018, nu putea fi vorba de venituri 

realizate. 

În acest context, având în vedere prevederile imperative ale art. 28 din Legea 

nr. 3/2015, evidenţiază faptul că pct. 7 din Fişa de pensie, se va actualiza doar cu 

sumele achitate eşalonat conform actelor normative aplicabile la data rămânerii 

definitive a hotărârii judecătorești. 

Având în vedere prevederile legale enunţate, rezultă că unitatea nu poate 

proceda la recalcularea salariilor lunare brute prevăzute la pct. 7 din fişa de pensie prin 

includerea sumelor corespunzătoare sporului de studii superioare şi la emiterea unei 

noi fişe de pensie, cât timp plăţile nu au fost făcute efectiv şi nu au fost virate la fondul 

de asigurări sociale cotele de contribuţii. 

În acest context, apreciază că dreptul intimatului-reclamant este afectat de o 

condiţie suspensivă, aceea a plăţii sumelor câştigate în instanţă şi a contribuţiilor 

aferente acestor sume către fondul de asigurări sociale. Aşadar, pct. 7 din Fişa de 

pensie, se va actualiza succesiv, pe măsură ce se efectuează plata fiecărei tranşe 

anuale, conform prevederilor art. 39 din OUG nr. 114/2018 şi cu respectarea normelor 

legislative ce reglementează domeniul impozitai şi contributivităţii drepturilor de 

natură salarială. 

Pentru aceste considerente solicită respingerea apelului şi menţinerea hotărârii 

primei instanţe de judecată ca temeinică şi legală. 

Comisia de Contestaţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin 

întâmpinarea formulată, consideră că instanţa de fond a aplicat în mod corect 

dispoziţiile legale incidente în materie, iar hotărârea pronunţată nu este susceptibilă de 

a fi schimbată prin criticile formulate de apelant. 

În primul rând, se constată că apelantul nu critică soluţia instanţei de fond cu 

privire la admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Comisiei de 

Contestaţii din cadrul M.X cu privire la capetele de cerere nr. l, nr. 2 şi nr. 3 din 

acţiunea introductivă, astfel că soluţia instanţei de fond în raport de aceste petite a 

dobândit autoritate de lucru judecat. 

În consecinţă, având în vedere faptul că apelantul nu critică hotărârea sub 

aspectul respingerii cererii de chemare în judecată în contradictoriu cu Comisia de 

Contestaţii din cadrul M.X, solicită a se constata că, privitor la această intimată, 

hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică. 

În al doilea rând, plafonul net stabilit de legiuitor cu privire la pensia în plată 

prin art. VII punctul 3 din O.U.G. nr. 59/2017 este reprezentat de media netă a 

salariilor/soldelor care se iau în calcul la determinarea bazei de calcul. Astfel, atât timp 

cât i s-a acordat o pensie netă în plată egală cu acest plafon net legal, iar pe durata 

celor 6 luni de activitate în calitate de militar, alese prin cererea de pensie, nu a existat 

vreun drept salarial derivat din art. 11 din Legea nr. 80/1995 care să intre în calculul 
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plafonului net, în mod corect instanţa de fond a reţinut că reclamantul nu are temei 

legal pentru a pretinde să îi fie plătită această majorare a pensiei. 

Instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 80/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În aplicarea dispoziţiilor legale, la cuantumul pensiei militare brute cuvenite 

reclamantului, Casa de Pensii Sectorială a M.X a aplicat sporul de 15%, aferent 

Semnului onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 ani. 

Contrar susţinerilor reclamantului din cererea de apel, sporul aferent ordinului 

meritul militar a fost aplicat corect, întrucât cele două interdicţii/plafonări stabilite prin 

dispoziţiile art. 30, respectiv art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, au caracter general, în sensul că se aplică tuturor pensiilor 

stabilite, recalculate sau actualizate, adică tuturor acelor situaţii în care procentul 

concret obţinut de pensionar, după acordarea procentelor de majorare ar putea depăşi 

cele două plafoane stabilite succesiv de lege. 

Fiind în discuţie un spor al cuantumului pensiei, iar nu un supliment al pensiei 

care să i acorde prin adăugare la cuantumul pensiei nete şi peste plafonul impus de art. 

60 din Legea nr. 223/2015, subliniază faptul că, dacă legiuitorul ar fi dorit să 

reglementeze în sensul dorit de reclamant (adăugarea sporului aferent Semnului 

onorific „În Serviciul Patriei” la pensia netă stabilită/recalculată), formularea 

dispoziţiilor legale ar fi fost fără echivoc, în sensul că pensia netă s-ar fi majorat cu 

sporul acordat pentru acest semn onorific. 

Or, în aceste condiţii, pretenţia reclamantului referitoare la adăugarea la pensia 

de serviciu netă în plată a sporului de 15%, aferent Semnului Onorific „În Serviciul 

Patriei” pentru 20 ani, echivalează cu instituirea unui drept în favoarea sa, de care 

acesta nu beneficiază, în sensul că, practic, ar însemna aplicarea acestuia de două ori a 

acestui spor, atât înainte, cât şi după plafonare. 

Textul recunoaşte doar dreptul la calculul pensiei militarilor prin includerea 

unui spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei, iar nu un drept 

având o natură juridică distinctă, aferent decoraţiei Semn Onorific „În Serviciul 

Patriei”, care ar depinde de stabilirea pensiei numai pentru a marca momentul naşterii 

dreptului şi pentru stabilirea întinderii sub aspectul cuantumului bănesc efectiv. De 

altfel, acest drept nu supravieţuieşte de exemplu, suspendării pensiei sau 

încetării/revocării pensiei în cazurile prevăzute de lege, pentru a putea fi considerat un 

drept patrimonial având o existenţă proprie ataşată decoraţiei în discuţie. 

Rezultă aşadar că nu există un drept patrimonial distinct de cuantumul pensiei, 

care să fi fost afectat prin aplicarea plafonării impuse de art. 60 din Legea nr. 

223/2015, iar Casa de Pensii Sectorială a M.X nu a încălcat prevederile art. 11 pct. 3 

din Legea nr. 80/1995 şi art. 12 din Legea nr. 574/2004, lipsindu-l pe apelantul-

reclamant de un drept de creanţă diferit de cel de pensie, reglementat printr-o lege 

specială, aflată în vigoare. 

În susţinerea celor de mai sus, invocă Decizia nr. 1149/A/27.09.2019 

pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul civil nr. 2245/100/2018. 

În concluzie, solicită a se constata că instanţa de fond a făcut o judicioasă 

analiză a probelor administrate în cauză şi o corectă aplicare a normelor juridice cărora 

litigiul li se subordonează, pronunţând o soluţie temeinică şi legală, fapt pentru care, 

solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Invocă cu titlu de jurisprudență mai multe hotărâri judecătoreşti. 

Prin întâmpinarea formulată, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 

Afacerilor Interne, în raport de aspectele prezentate de apelantul-reclamant, apreciază 

că acestea sunt neîntemeiate. 

În raport de critica apelantului-reclamant cu privire la presupusa aplicare 

eronată a sporului aferent semnului onorific, consideră că soluţia instanţei de fond este 

una corectă şi temeinică având în vedere că sporul aferent semnului onorific „În 
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Serviciul Patriei” nu este un drept având un regim juridic distinct cum eronat susţine 

cel în cauză şi nici nu rezultă intenţia legiuitorului de a-l acorda ca un supliment la 

pensia de serviciu, ci este în discuţie un spor care intră în cuantumul brut al pensiei 

militare de stat, cuantum plafonat potrivit art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Fiind în discuţie un spor al cuantumului pensiei, iar nu un supliment al pensiei 

care să i se acorde prin adăugare la cuantumul pensiei nete şi peste plafonul impus de 

art. 60 din Legea nr. 223/2015, în mod corect intimata a aplicat sporul în discuţie în 

cuantumul pensiei brute de 12.273 lei din care s-a scăzut impozitul de 1027 lei 

rezultând un cuantum net al pensiei de 11.246 lei care a fost plafonat, potrivit art. 60 

din lege, la cuantumul comunicat de unitatea angajatoare de 7345 lei. 

Contrar susţinerilor apelantului-reclamant cu privire la faptul că nu ar fi 

prevăzute nicăieri modalitatea de calcul a pensiei şi stabilirea cuantumului pensiei 

militare de stat, precizează că atât modalitatea de calcul, cât şi modul de stabilire a 

pensiei militare de stat sunt prevăzute de legiuitor Ia art. 28, art. 29 art. 30, art. 60, art. 

61 şi art. 108 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Astfel, în accepţiunea Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, cuantumul pensiei este cel rezultat în urma aplicării art. 28, art. 29, art. 30 şi 

art. 108 din lege, cuantum prevăzut la pct. 5 şi 6 din buletinul de calcul al pensiei, la 

care se adaugă sporul aferent semnului onorific rezultând pensia militară brută din care 

se scade impozitul rezultând pensia netă, potrivit art. 3 lit. m) din Legea nr. 223/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Invocă, de asemenea, intimata şi prevederile articolului 29 din Legea nr. 

223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind determinarea cuantumului 

pensiei de serviciu.  

Având în vedere faptul că procentul aferent cuantumului pensiei apelantului-

reclamant depăşea procentul prevăzut de art. 30 din Legea nr. 223/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, instituţia a dat eficienţă dispoziţiilor anterior 

menţionate în sensul că a plafonat pensia la 85% din baza de calcul al pensiei 

prevăzută de art. 28 din aceeaşi lege, sens în care arată că apelantul este într-o gravă 

eroare, iar susţinerile privind nelegalitatea modului de calcul ori stabilirii pensiei 

militare de stat sunt nefondate şi se impune a fi respinse de instanţa de judecată ca 

atare. 

Mai mult, prevederile art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, au caracter general şi obligatoriu, sunt norme de imediată 

aplicare, acestea aplicându-se tuturor situaţiilor apărute ulterior modificării legislative 

din data de 07.08.2017, astfel că nu pot fi primite susţinerile potrivit cărora sporul 

prevăzut de art. 11 din Legea nr. 80/1995 ar trebui aplicat ulterior plafonării instituite 

de legiuitor prin art. 60 din Legea nr. 223/2015, cu atât mai puţin cu cât cel în cauză 

nu indică temeiul legal care l-ar îndreptăţi la un astfel de calcul al pensiei. 

Precizează că aplicarea sporului reglementat de art. 11 din Legea nr. 80/1995 

este aceeaşi pentru toți beneficiarii pensiilor militare de stat fără diferenţe de 

tratament, modalitatea de calcul al pensiei este aceeaşi, în sensul că drepturile de 

pensie s-au stabilit și se stabilesc potrivit aceluiaşi algoritm, aşa cum rezultă cu 

claritate din buletinul de calcul anexă la fiecare decizie de pensie emisă de instituţia 

noastră, cum bine a reţinut şi instanţa de fond. 

Solicitarea apelantului încalcă atât principiul egalităţii prevăzut de art. 2 lit. b), 

cât şi dispoziţiile art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

De altfel, acest drept nu supravieţuieşte de exemplu, suspendării pensiei sau 

încetării/revocării pensiei în cazurile prevăzute de lege, pentru a putea fi considerat un 

drept patrimonial având o existenţă proprie ataşată decoraţiei în discuţie. 
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Apreciază oportun a menţiona faptul că interdicţia ca la stabilirea pensiei 

militare de stat, pensia netă să nu poată fi mai mare decât media soldelor/salariilor 

lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei este una generală şi se referă la toate 

elementele de calcul, indiferent de actul normativ ce le reglementează. 

Regula este că excepţiile sunt de strictă interpretare si trebuie expres prevăzute 

de legiuitor. 

În susţinerea celor de mai sus este şi soluţia adoptată de Curtea de Apel 

Bucureşti prin Decizia civilă de nr. 4385/10.10.2019 pronunţată în dosarul civil nr. 

1668/3/2019. 

În susţinerea aspectelor prezentate mai sus arată că aceeaşi opinie juridică a 

fost exprimată şi de Curtea Constituţională, prin Decizia C.C.R. nr. 849/12.12.2019. 

Referitor la instituirea prin lege a unui plafon al pensiei militare de stat, invocă 

Decizia nr. 450/30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

558/28 iunie 2006, precum şi Deciziile nr. 322/2019, Decizia C.C.R. nr. 783/2018, 

Decizia C.C.R. nr. 656/2018, Decizia C.C.R. nr. 652/30.10.2018, dar şi Decizia C.C.R. 

nr. 450/2006.  

În raport de aspectele învederate, apreciază că în mod just instanţa de fond a 

respins acţiunea ca neîntemeiată reţinând că la emiterea deciziei de pensie nr. 

205284/08.05.2019 instituţia a avut în vedere sporul aferent însemnului onorific „În 

Serviciul Patriei” făcând, totodată, o corectă aplicare a prevederilor punctului 3 al art. 

VII din OUG nr. 59/2017. 

Cu titlu exemplificaţii invocă practica judiciară adoptată în domeniu în sensul 

respingerii acţiunii. 

Raportat la susţinerile eronate ale apelantului-reclamant cu privire la 

nelegalitatea şi netemeinicia soluţiei adoptate de instanţa de fond în raport de emiterea 

unei alte fişe de pensie în care să-i fie înscris procentul de 20% aferent sporului de 

fidelitate faţă de 15% cât este înscris în fişa de pensie transmisă instituției de unitatea 

angajatoare, apreciază că hotărârea instanţei este corectă şi temeinică având în vedere 

prevederile OUG nr. 114/2018 referitoare la plata eşalonată a sumelor prevăzute în 

hotărârile judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială. 

Mai mult, art. 18 alin. 3 din OMAI nr. 30/2016 prevede expres faptul că 

structura financiar-contabilă completează situaţia veniturilor realizate lunar, prin 

preluarea datelor consemnate în adeverinţele întocmite în condiţiile legii, care însoţesc 

cererea de pensionare, or, accepţiunea instanţei de fond este corectă în sensul că atât 

timp cât plăţile nu au fost făcute efectiv şi nu au fost virate la fondul de asigurări 

sociale cotele de contribuţii, instituţia angajatoare nu poate fi obligată să emită o nouă 

fisă de pensie în condiţiile solicitate de cel în cauză, dreptul său fiind afectat de o 

condiţie suspensivă. 

Astfel, instituţia angajatoare va emite fişa de pensie cu modificările dispuse de 

instanţa de judecată prin Decizia nr. 222/2019 pronunţată de Curtea de Apel Iaşi în 

dosarul civil nr. 916/99/2018 în fiecare an dintre cei 5 ani în care se efectuează plata 

sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, în concordanţă cu prevederile art. 39 din 

OUG nr. 114/2018. 

Concluzionând, apreciază că instanța de fond s-a pronunţat în mod temeinic, 

legal şi corect analizând şi luând act de înscrisurile şi susţinerile fiecărei părţi 

În consecinţă, faţă de aspectele prezentate, solicită respingerea apelului. 

În drept, invocă art. 471 Cod procedură civilă. 

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

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată 

următoarele:  

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

determinate prin prisma dispozițiilor art. 476-478 N.C.pr.civ. În condiţiile în care, prin 

calea de atac formulată, apelantul nu a contestat soluţiile procesuale pronunţate 
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privitoare la excepţiile invocate în cauză, aceste soluţii au dobândit caracter definitiv şi 

nu mai pot fi devoluate în calea de atac. 

Cu toate acestea, pentru rigurozitate procesuală, trebuie subliniat că în raport 

de modalitatea de formulare a acţiunii capătul de cerere formulat în contradictoriu cu 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi este distinct şi autonom în raport de capetele 3,4, 

acestea reprezentând, în sensul art. 30 C.proc.civ. cereri principale, capătul 1 fiind 

accesoriu acestora. În consecinţă, devoluarea fondului trebuie realizată în raport de 

aceasta delimitare corectă procesuală. 

În funcţie de aceasta distincţie, se reţine că prin capetele 1,3,4 din acţiune 

reclamantul a solicitat anularea în parte a Deciziei de pensie nr. 205284/8.05.2019 

emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne şi anularea 

Hotărârii nr. 19602/16.07.2019 a Comisiei de Contestaţii Pensii din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne de respingere a contestaţiei şi modificarea lor în sensul 

cerut, respectiv: acordarea şi plata sporului de 15% prevăzut de art. 11 din Legea nr. 

85/1995 privind statutul cadrelor militare al cuantumului pensiei militare de stat 

stabilită în cuantum net conform art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile 

militare de stat cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 04.03.2019. 

În susţinerea acestor capete de cerere, reclamantul îşi întemeiază argumentaţia 

pe caracterul special al drepturilor prevăzute de art. 11 din Legea nr. 80/1995, pe 

interpretarea dispoziţiilor legale referitoare la determinarea cuantumului pensiilor 

militare şi pe teza potrivit căreia se produce o discriminare negativă în raport 

pensionarii militari ce nu beneficiază sporul aferent semnului onorific „În Serviciul 

Patriei”. 

În cauză, nu se contestă îndreptăţirea contestatorului la acest spor, dar intimata 

arată că potrivit art. 60, astfel cum a fost modificat prin art. VII - Legea nr. 223/2015 

privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 556/27 iulie 2015, la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai 

mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor 

lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.”  

În condiţiile în care noţiunea de pensie netă translează în valoare monetară 

drepturile efectiv încasate de pensionar, rezultă că limita maximală a acesteia este 

stabilită imperativ la media soldelor/salariilor lunare nete. Contestatorul susţine că 

doar pensia ce intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 223/2015 este supusă acestui 

prag maximal, iar drepturile conferite în baza prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 

80/1995 rămân distincte, fiind supuse unui regim juridic propriu şi se adăugă pensiei 

de stat stabilite de Legea nr. 223/2015. Or, o astfel de interpretare nu este posibilă, 

întrucât chiar textul legal invocat califică legal drepturile cuvenite ca „spor al 

cuantumului pensiei”. Astfel, potrivit art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 pensionării 

militari decorați cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de 

un spor de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.” Fiind un spor 

procentual, cuantumul monetar se determină prin raportare la o bază de calcul care nu 

poate fi reprezentată decât de cuantumul brut al pensiei. În acest sens, sunt aplicabile, 

prin analogie, prevederile art. 7 lit. i) din Legea nr. 153/2017, ce priveşte salarizarea în 

domeniul bugetar, care definesc sporul „ca un element al salariului lunar/soldei lunare, 

acordat ca procent la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia 

de încadrare, în condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal”. Lipseşte orice 

argument de evoluţie legislativă sau de interpretare normativă care să permită 

aplicarea sporului de pensiei direct asupra şi cumulat cu pensia netă, peste plafonul 

maximal instituit de art. 60 din Legea nr. 223/2015. În mod corect intimata, a aplicat la 

cuantumul pensiei militare brute de 10.672 lei a aplicat sporul aferent Semnului 

onorific ”În Serviciul Patriei” – 1601 lei şi a dedus ulterior impozitul şi a comparat 

rezultata de 11.264 lei cu media salariilor de 7.345 lei şi a aplicat plafonarea prevăzută 

de art. 60 din Legea nr. 223/2015.  
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O interpretare în alt sens, inclusiv în ceea ce priveşte riscul unei discriminări 

negative, ar contraveni statuării Curţii Constituţionale, prin decizia nr. 497/2019, 

publicată în Monitorul oficial nr. 974/04.12.2019 prin care s-a reţinut: „prin instituirea 

pragului de 85% prevăzut de art. 30 din Legea nr. 223/2015, legiuitorul nu a urmărit să 

trateze diferențiat cele două categorii de pensionari. Legiuitorul a urmărit, în mod 

nemijlocit, doar să plafoneze cuantumul maxim al pensiei militare de stat. În acest 

context, Curtea a reiterat jurisprudența sa referitoare la dispozițiile art. 79 din Legea 

nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485/31 mai 2004, abrogată la 

data de 1 ianuarie 2011, potrivit cărora: „Pensia polițistului stabilită în condițiile 

prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folosită la stabilirea 

pensiei”. Astfel, prin Decizia nr. 450 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 558 din 28 iunie 2006, Curtea a statuat că această 

reglementare nu are caracter discriminatoriu, ci reprezintă o dispoziție de plafonare a 

cuantumului pensiei, care se înscrie în prerogativele legiuitorului. 34. Curtea a statuat 

că aceste considerente se aplică mutatis mutandis și în cazul dispozițiilor art. 30 din 

Legea nr. 223/2015, care instituie un plafon de 85% din baza de calcul pentru 

cuantumul pensiei de serviciu [pentru soluții similare a se vedea Decizia nr. 43 din 22 

ianuarie 2019, paragrafele 41 și 42, Decizia nr. 656 din 30 octombrie 2018, 

paragrafele 65-67, sau Decizia nr. 784 din 29 noiembrie 2018)]. 35. În ceea ce privește 

argumentul autorului potrivit căruia plafonarea cuantumului pensiei de serviciu la 

85% din baza de calcul al acesteia, din cauza faptului că are ca efect negarea 

sporului de care beneficiază pensionarii militari decorați cu ordinul „Meritul Militar“ 

clasele a III-a, a II-a și I, potrivit art. 11 din Legea nr. 80/1995, precum și 

„nevalorificarea dreptului de spor de vechime aferent grupei de muncă în care sunt 

încadrați - «alte condiții»“, Curtea reamintește că, pronunțându-se asupra 

prevederilor art. 25 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, abrogată 

la data de 1 ianuarie 2011 care, la rândul lor, plafonau cuantumul pensiei militare de 

stat, reținut că aceste prevederi instituie un principiu general valabil în sistemul 

public de pensii, potrivit căruia cuantumul pensiei nu poate depăși venitul (a se vedea 

deciziile nr. 1.462 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2012, nr. 1.234 din 6 octombrie 2009, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 4 decembrie 2009 și nr. 31 din 28 

ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 

martie 2003).” 

De asemenea, prin Decizia 84972019, publicată în Monitorul oficial nr. 

206713.03.2020, Curtea Constituţională a reţinut că „referitor la critica prevederilor 

art. 60 din Legea nr. 223/2015, modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

59/2017, care nu mai prevăd actualizarea pensiilor de serviciu, Curtea observă că, 

potrivit acestor dispoziții de lege pensia militară de stat netă nu poate fi mai mare 

decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare 

brute cuprinse în baza de calcul al pensiei. Curtea reține că această reglementare este 

în acord cu dispozițiile art. 47 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora cetățenii au 

dreptul la pensie și la alte drepturi de asigurări sociale, în condițiile legii. Astfel, 

legiuitorul este în drept să stabilească conținutul dreptului la pensie și condițiile 

acordării acestuia, precum și să le modifice în funcție de resursele financiare existente 

la un anumit moment (a se vedea, în acest sens Decizia Curții Constituționale nr. 783 

din 29 noiembrie 2018, paragraful 35, precitată).” 

În consecinţă, întrucât textul legal – art. 60 din Legea nr. 223/2015 urmăreşte 

protecţia unui principiu general al drepturilor de asigurări, potrivit căruia pensia nu 

poate depăşi venitul obţinut în perioada activă, criticile contestatorului vizând 

modalitatea de stabilire a drepturilor aferente semnului onorific „În Serviciul Patriei” 

sunt nefondate, hotărârea primei instanţe fiind legală şi temeinică. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/73159
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/213471
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http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/114151
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În ceea ce priveşte capătul de cerere formulat în contradictoriu cu Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Iaşi, se reţine că prin acţiune s-a solicitat obligarea pârâtului sa 

emită o nouă fişă de pensie care să includă privind sporul de fidelitate să fie inclus 

procentul de 20% aşa cum a fost stabilit prin decizia nr. 222/2019 a Curţii de Apel Iaşi 

- Secţia Contencios Administrativ și Fiscal și nu 15% aşa cum a fost inclus în mod 

eronat și actualizarea tuturor elementelor salariale la data deschiderii drepturilor la 

pensie, respectiv 04.03.2019. 

Deşi prima instanţa reţine că prin decizia nr. 222/2019 a Curţii de Apel Iaşi - 

Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a fost obligat pârâtul în aplicarea art. 1 

alin. 51 din O.U.G. nr. 83/2014, începând cu data de 09.04.2015 să calculeze şi să 

plătească reclamantului sporul de fidelitate în raport de vechimea sa efectivă şi de 

nivelul maxim aflat în plată corespunzător acestei vechimi”, totuşi apreciază că OUG 

nr. 114/2018 a prorogat şi eşalonat executarea acestei obligaţii astfel că termenul 

suspensiv legal de plată afectează şi evidenţierea acestor drepturi în fişa de pensie, 

necesară calculului drepturilor de pensie.  

Or, acest raţionament vine în contradicţie cu statuările Curţii Constituţionale 

prin Decizia nr. 443/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 816/10.11.2014 prin care 

s-a reţinut „Curtea remarcă însă că, în cauza de faţă, autorul excepţiei porneşte de la o 

premisă incorectă, în sensul că executarea eşalonată a hotărârilor judecătoreşti, în 

conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, ar influenţa 

cuantumul pensiei acestuia. Or, o atare executare nu poate acţiona asupra 

cuantumului pensiei la care are dreptul, la stabilirea drepturilor de pensie trebuind să 

fie luate în considerare ab initio toate elementele componente ale drepturilor cu 

caracter salarial ale acestuia, indiferent de executarea instantanee sau succesivă a 

drepturilor băneşti la care avea dreptul potrivit hotărârii judecătoreşti ce constituie în 

cazul său titlu executoriu şi care constituie temei pentru recalcularea cuantumului 

pensiei. Dar aceasta reprezintă o chestiune de aplicare concretă a legii la un caz 

individual determinat, care intră în competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti 

ordinare.” 

De altfel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 23/2015, 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a stabilit într-o chestiune 

similară că „în momentul îndeplinirii condițiilor de pensionare, magistrații din 

prezenta cauză aveau în patrimoniu dreptul la creșterile salariale (....) dobândit pe cale 

judecătorească. Acest drept era în curs de realizare, fiind și în prezent în plată, 

eșalonat, ca și pentru alte categorii de personal salarizat de la bugetul de stat, până în 

anul 2016. Această interpretare corespunde întru totul noțiunii de „bun” în accepțiunea 

art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale.” 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „analogia, ca procedeu tehnico-

juridic de interpretare a legii, este consacrată de Codul civil, fiind interzisă doar atunci 

când textul analog conţine o regulă de principiu şi de drept comun, adică o normă cu 

caracter general, iar nu special, de strictă interpretare. Astfel, art. 10 din Codul civil, 

deşi intitulat „Interzicerea analogiei”, nu interzice analogia, ci doar enumeră cazurile 

în care aceasta nu poate fi folosită, şi anume: în cazul legilor care derogă de la o 

dispoziţie generală, al acelora care restrâng exerciţiul unor drepturi civile, precum şi în 

cazul legilor care prevăd sancţiuni civile. Şi Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

face trimitere la analogie, în art. 4 alin. (2), prin care prevede că judecătorii nu pot 

refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. Acest text 

este reluat în art. 5 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă (reglementând acelaşi 

principiu ca art. 3 din Codul civil de la 1864): „(1) Judecătorii au îndatorirea să 

primească şi să soluţioneze orice cerere de competenţa instanţelor judecătoreşti, 

potrivit legii. (2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu 

https://lege5.ro/Gratuit/g42tknrx/protocolul-aditional-nr-1-1952-la-conventia-pentru-apararea-drepturilor-omului-si-a-libertatilor-fundamentale?pid=20704310&d=2020-08-13#p-20704310
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prevede, este neclară sau incompletă.” Prin urmare, nimic nu împiedică instanţele 

învestite cu soluţionarea cererilor în discuţie să recurgă la aceleaşi principii în 

interpretarea şi aplicarea legilor (...)” (Decizia ICCJ - CDC nr. 83/2017). 

Or, mutatis muntandis, pentru identitate de raţiune, în raport de rigorile ce 

rezultă din aplicarea Protocolului 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în 

interpretarea Curţii, trebuie conchis în prezenta că titlul jurisdicţional de care se 

prevalează contestatorul, decizia nr. 222/2019 a Curţii de Apel Iaşi - Secţia de 

Contencios Administrativ şi Fiscal, produce efecte juridice depline, excepţia instituită 

de OUG nr. 114/2018 fiind de strictă interpretare şi aplicare şi vizând doar eşalonarea 

la plată a creanţei. Celelalte raporturi juridice, pentru care legiuitorul nu a înţeles să 

instituie norme derogatorii, rămân guvernate de normele dreptului comun.  

În consecinţă, în sarcina Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi există obligaţia 

actuală de a emite în favoarea reclamantului o nouă fişă de pensie în care să fie incluse 

diferenţele de drepturi acordate prin decizia nr. 222/2019 a Curţii de Apel Iaşi – Secţia 

de Contencios Administrativ şi Fiscal.  

Pentru aceste motive, având în vedere art. 480 C.pr.civ., Curtea admite apelul 

formulat de apelantul X, împotriva sentinţei civile nr. 64/15.01.2020 pronunţată de 

Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o schimbă în parte, în sensul că admite cererea 

formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Iaşi, obligând Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi să emită în favoarea 

reclamantului o nouă fişă de pensie în care să fie incluse diferenţele de drepturi 

acordate prin decizia nr. 222/2019 a Curţii de Apel Iaşi – Secţia de Contencios 

Administrativ şi Fiscal și păstrează restul dispoziţiilor sentinţei civile apelate ce nu 

contravin prezentei decizii.  
 

 

6. Timpul de lucru; munca suplimentară; sarcina probei privind timpul de 

muncă al salariatului 

 

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

suplimentară 

Indice alfabetic: Dreptul muncii; Litigii de muncă; Timpul de lucru și timpul de 

odihnă; Muncă suplimentară 

Temei de drept: Art. 111 alin. 1 art. 119, art. 121, art. 123 C. muncii 

 

Responsabilitatea organizării timpului de lucru, în sens larg, revine 

angajatorului în sarcina căruia, de altfel, este instituită răspundere contravenţională 

în cazul nerespectării prevederilor referitoare la munca suplimentară, respectiv la 

nerespectarea prevederilor privitoare la acordarea repausului săptămânal, prin 

dispoziţiile art. 260 alin. 1 lit. i) şi j) Codul muncii. 

 

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

355/15.09.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 153/6.02.2020 Tribunalul Iași a admis în parte acţiunea 

formulată de Sindicat, în numele şi pentru reclamantul PA, în contradictoriu cu pârâta 

CNADR –DRDP CLUJ. 

A obligat pârâta să achite reclamantului suma netă corespunzătoare 

contravalorii brute de 7.046 lei pentru 157 ore muncă suplimentară în perioada 
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ianuarie 2017 – octombrie 2017, compusă din valoarea de bază de 3.523 lei şi sporul 

de 100% de 3.523 lei. 

A obligat pârâta să achite reclamantului daune-interese în cuantum de 0,01% 

pentru fiecare zi de întârziere, pentru sumele datorate potrivit prezentei sentinţe, 

calculate de la data scadenţei lunare a contravalorii orelor suplimentare efectuate în 

fiecare lună din intervalul şi ianuarie 2017 – octombrie 2017 până la data plăţii 

efective.  

A obligat reclamantul să plătească expertului contabil suma de 352,30 lei cu 

titlu de diferenţă onorariu expertiză contabilă efectuată în cauză.  

A obligat pârâta să achite reclamantului suma de 1785 lei cu titlu de cheltuieli 

de judecată - onorariu de avocat şi suma de 952,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată 

- onorariu expertiză contabilă efectuată în cauză, a respins solicitarea de obligare a 

pârâtei la plata cheltuielilor de cazare şi transport ale apărătorilor aleşi. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Reclamantul a arătat că este angajatul pârâtei în cadrul Departamentului 

Investiţii, acesta susţinând că în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2017 a efectuat un 

număr de 157 ore suplimentare, aspect care rezultă din foile de prezenţă aprobate. Prin 

întâmpinarea depusă la dosar pârâta recunoaşte că din evidenţele sale rezultă că 

reclamantul a desfăşurat în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2017 un total de 157 

ore suplimentare, din care 38 ore fără justificare şi anume nota de chemare la munca 

suplimentară sau delegaţie, respectiv datele de 21 mai, 06 iulie, 25 şi 30 august, 12 

sept, 18 oct 2017 nu există documente justificative.  

În raport de susţinerile contradictorii ale părţilor, pentru verificarea situaţiei de 

fapt şi a eventualelor sume cuvenite reclamantului, în cauză a fost administrată proba 

cu expertiza contabilă care la obiectivele stabilite a formulat următoarele răspunsuri: 

„1. să se stabilească numărul de ore suplimentare prestate de reclamant în perioada 

ianuarie-octombrie 2017, conform pontajului – 157 ore suplimentare; 2. să se 

stabilească care sunt sumele de bani cuvenite reclamantului pentru munca prestată 

suplimentar şi care sunt sumele de bani cuvenite cu titlu de spor pentru munca 

suplimentară efectuată – 3.523 lei; să se stabilească dacă au fost recuperate orele de 

muncă suplimentară efectuate şi, în caz afirmativ, să se analizeze şi să se menţioneze 

când au fost recuperate – nu au fost recuperate; să se stabilească dacă au fost plătite 

orele suplimentare efectuate – nu au fost plătite.” 

Pârâta nu a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză contabilă efectuat în 

cauză.  

Reprezentantul reclamantului a solicitat prin obiecţiuni recalcularea sumelor 

cuvenite prin luarea în considerare a majorărilor salariale solicitate în dosarul nr. 

5718/99/2018. Aceste obiecţiuni au fost admise şi sumele au fost recalculate de 

expertul desemnat în cauză, însă, în apel Curtea de Apel Iaşi prin Hotărârea nr. 

613/30.10.2019 a dispus următoarele: „Admite apelul (...) împotriva sentinţei civile nr. 

614/17.04.2019 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o schimbă în parte, în sensul că: 

Respinge cererea formulată de SDER, în numele şi pentru reclamantul PA în 

contradictoriu cu pârâta CNADR, privind plata majorărilor salariale de 40% la 

salariul de bază, diferenţa sporuri şi daune interese pentru perioada 01.08.2017- 

02.11.2017. Păstrează dispoziţiile sentinţei care nu contravin prezentei decizii. 

Respinge apelul declarat de SDER, în numele şi pentru reclamantul PA, împotriva 

aceleiaşi sentinţe şi împotriva încheierii din 27.06.2019, încheiere pe care o 

păstrează. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 30.10.2019.” Pe cale de 

consecinţă, cererea de majorare a salariului de bază fiind respinsă, apare ca necuvenită 

recalcularea oricăror accesorii salariale prin raportare la un salariu de bază majorat.  

În ceea ce priveşte cererea de obligare a pârâtei la plata orelor suplimentare, 

prestate în afara programului normal de lucru şi a sporului pentru munca suplimentară, 

instanţa reţine că munca suplimentară este reglementată de Codul muncii astfel: 
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Potrivit art. 112 Codul muncii, pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă 

durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, 

repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii fiind, de regulă, uniformă, de 8 

ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus, conform art. 113 C. muncii. Potrivit 

art. 120 Codul muncii, munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă 

săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară iar conform 

art. 122 C. muncii, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în 

următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. 

Rezultă din aceste prevederi legale că regula este în sensul că orele 

suplimentare se compensează prin ore libere plătite, şi numai în măsura în care acest 

lucru nu este posibil sau nu este realizat, acestea se compensează în bani, în condiţiile 

reglementate de art. 123 Codul muncii: când compensarea prin ore libere plătite nu 

este posibilă, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la 

salariu, care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. 

În cauză, părţile au stabilit ca urmare a negocierii, prin Contractul Colectiv de 

Muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă București sub nr. 

263/25.07.2017, aplicabil la nivelul unității pârâte în anul 2017, că „(1) Munca 

suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după 

efectuarea acesteia. (2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul 

corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru” (art. 61 din 

CCM). De asemenea potrivit dispozițiilor art. 62 din CCM, „(1) În cazul în care 

compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 61 

alin. 1, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu 

corespunzător duratei acesteia. (2) Sporul pentru munca suplimentară acordat în 

condițiile alineatului precedent este de: a) 100% din salariul de bază pentru munca 

prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, inclusiv sâmbăta 

și/sau duminica pentru lucrări urgente”.  

Aşadar, dispoziţiile legale coroborate cu cele contractuale, indicate mai sus, 

stabilesc ca regulă generală compensarea muncii suplimentare prin ore libere plătite în 

următoarele 60 de zile după efectuarea orelor suplimentare, iar ca excepție de la 

această regulă (aplicabilă doar în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu 

este posibilă în termenul de 60 de zile), plata unui spor pentru munca suplimentară în 

procent de 100% din salariul de bază. 

Argumentele pârâtei referitoare la neîntocmirea unei documentaţii speciale 

privind plata orelor suplimentare vor fi respinse de instanţă deoarece prin această 

apărare se invocă propria culpă. Orele suplimentare a căror plată se solicită în cauza de 

faţă au fost efectuate, fiind regăsite de expertul contabil în pontajele pârâtei, motiv 

pentru care se cuvine reclamantului plata lor.  

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că cererea reclamantului privind 

obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti aferente muncii suplimentare este 

întemeiată şi obligă pârâta să achite reclamantului suma netă corespunzătoare 

contravalorii brute de 7.046 lei pentru 157 ore muncă suplimentară în perioada 

ianuarie 2017 – octombrie 2017, compusă din valoarea de bază de 3.523 lei şi sporul 

de 100% de 3.523 lei. 

În ceea ce priveşte cererea având ca obiect obligarea pârâtei la plata de daune-

interese, instanţa constată că aceasta este întemeiată în parte. 

Potrivit disp. art. 133 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 62/2011, „clauzele 

contractelor colective de muncă produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul 

contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel”, iar potrivit disp. art. 148 din 

acelaşi act normativ, executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru 

părţi, neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrăgând 

răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta. 
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În speţă, instanţa reține că, potrivit disp. art. 100 din Contractul colectiv de 

muncă încheiat la nivel de unitate pe anii 2017 – 2018 – „Penalităţi de întârziere”, 

„întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia determină obligarea 

angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs 

salariatului, conform prevederilor Codului de procedură fiscală la zi”. Potrivit 

dispozițiilor art. 176 alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, la care face trimitere art. 100 din contractul colectiv de muncă încheiat la nivel 

de unitate, „Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de 

întârziere”. 

Prin urmare, instanţa reţine faptul că prin contractul colectiv de muncă încheiat 

la nivel de unitate s-a prevăzut obligaţia angajatorului de a plăti salariaţilor penalităţi 

de întârziere în situaţia întârzierii nejustificate a plăţii salariului sau în caz de neplată a 

acestuia, însă cuantumul acestora nu este cel indicat prin cererea de chemare în 

judecată (de 0,04%/zi întârziere), ci de 0,01%/zi întârziere. 

Pe cale de consecinţă, instanţa va obliga pârâta să achite reclamantului daune-

interese, constând în penalităţi de întârziere a plăţii sumelor datorate, în procent de 

0,01%/zi întârziere, calculate de la data scadenţei şi până la data plăţii efective. 

Văzând că pârâta a căzut în pretenții, în temeiul art. 453 alin. 1 C.proc.civ., 

instanța reţine că este întemeiată în parte cererea reclamantului de obligare a pârâtei la 

plata cheltuielilor de judecată. 

Având în vedere cuantumul cheltuielilor de judecată solicitate, instanţa 

apreciază ca fiind justificat acest cuantum de complexitatea cauzei și valoarea 

obiectului cererii, motiv pentru care tribunalul obligă pârâta să achite reclamantului 

Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” suma de 1785 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată - 

onorariu de avocat. 

În ceea ce privește cererile reclamantului privind obligarea pârâtei la plata 

cheltuielilor ocazionate de deplasarea apărătorului ales, instanța reține că înscrisurile 

depuse în dovedire, bilete, facturi fiscale și chitanțe sunt doar în copie xerox, 

originalele nefiind depuse la acest dosar sau indicat un alt dosar la care să se 

regăsească, astfel că este atestată cheltuiala făcută, dar nu este asumată prin depunerea 

originalelor documentelor contabile calea de recuperare aleasă – prin deducere fiscală 

ca şi cheltuieli deductibile sau prin recuperare directă ca şi cheltuieli de judecată. 

Pentru aceste motive, tribunalul respinge cererile reclamantului privind obligarea 

pârâtei la plata cheltuielilor ocazionate de deplasarea şi cazarea apărătorului ales.  

Văzând că a fost achitat de reclamant doar avansul de 300 de lei pentru 

expertiza contabilă efectuată la cererea sa, obligă reclamantul SDER să plătească 

expertului contabil, carnet expert nr. 37283/2010 suma de 1480 lei cu titlu de diferenţă 

onorariu expertiză contabilă efectuată în cauză şi, pe cale de consecinţă, obligă pârâta 

să achite reclamantului şi suma de 1780 lei cu titlu de cheltuieli de judecată - onorariu 

expertiză contabilă efectuată în cauză. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta CNADR-DRDP considerând-o 

nelegală și netemeinică și motivând că instanţa de judecata nu a ţinut cont de faptul că 

procedura privind efectuarea, compensarea cu timp liber corespunzător și plata orelor 

suplimentare aprobată prin Decizia Directorului General nr. 982/21.10.2015 nu a fost 

respectată. 

Instanţa de fond în mod eronat a validat concluziile raportului de expertiză, 

deși în cuprinsul acestuia expertul nu a exclus cele 44 ore suplimentare pentru care nu 

există documente justificative, respectiv note de chemare la muncă sau ordine de 

deplasare, așa cum prevede procedura internă. 

Invocă apelanta prevederile art. 4 şi 5 din Anexa la HG nr. 1860/2006 privind 

drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada 

delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul 

localităţii, în interesul serviciului, actualizată, precum şi practică judiciară, arătând că 
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persoana aflată în delegare trebuie să-și desfăşoare activitatea, în sensul de executare a 

sarcinilor și atribuţiilor, conform prevederilor contractului individual de muncă, 

contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislaţiei în vigoare, în cadrul 

programului normal de lucru al unităţii la care se efectuează delegarea. Ce depăşeşte 

acest program constituie muncă suplimentară. 

Timpul de deplasare la/de la locul de desfăşurarea a atribuţiilor (în afara 

locului sau de muncă) nu are, în acest context, natura unor ore suplimentare, ci 

constituie timp desfăşurat în condiţiile instituţiei delegării. Pentru acest interval 

salariatului i se plăteşte o indemnizaţie conform dispoziţiilor art. 42(2) și art. 43(2) din 

Codul muncii. 

Consideră că în mod eronat s-au considerat îndeplinite prevederile art. 100 din 

Contractul Colectiv de Muncă aplicabil în speţă, nefiind vorba despre o întârziere 

nejustificată a plăţii salariului. Arată faptul că angajatorul a achitat sumele solicitate de 

reclamant în baza art. 140 din CCM. 

O altă critică a sentinţei atacate se referă la cuantumul cheltuielilor de judecată. 

Astfel, deși acţiunea reclamanţilor a fost admisă doar în parte, s-a dispus obligarea 

pârâtei la plata integrală a cheltuielilor de judecată solicitate de intimată, fără a face 

aplicarea dispoziţiilor art. 453 C.proc.civ.  

În concluzie, solicită admiterea cererii de apel astfel cum a fost formulată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 466 și urm. C.proc.civ., Legea 

53/2003 republicată - Codul muncii, art. 2501, 2503, 2507, 2508, 2513 C.civ. 

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

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

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată că, pe 

fondul cauzei, criticile apelantei sunt inconsistente juridic, fiind reluate apărările 

formulate în primul ciclu procesual, fără raportare la probatoriul deja administrat şi 

fără analiza considerentelor expuse în motivarea hotărârii fondului.  

Tezele defensive ale apelantei, ţinând de nerespectarea formalităţilor 

procedurale interne referitoare la munca suplimentară sunt contrare exigenţelor ce 

rezultă din interpretarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în interpretarea oficială 

a Directivei 2003/88/CE, referitoare la timpul de lucru. 

Prin raportul de expertiză efectuat în cauză, necontestat, redat în hotărârea 

fondului, s-a concluzionat în sensul că în perioada ianuarie-octombrie 2017 

reclamantul a efectuat un număr de 157 de ore suplimentare, ore ce nu au fost 

compensate cu timp liber corespunzător. Apelanta nu neagă că propriul pontajul 

reflectă că reclamantul intimat a efectuat un număr de 157 de ore suplimentare, dar 

invocă că pentru un număr de 38 de ore (întâmpinare fond) sau 44 ore (motive apel) nu 

există documentaţia internă necesară – notă de chemare la munca suplimentară sau 

delegaţie.  

Apărarea apelantei-intimate este lipsită de suport legal, în condiţiile în care 

tinde să transleze responsabilitatea gestionării şi alocării timpului de muncă în sarcina 

salariatului, susţinând, în esenţă, că este în sarcina reclamantului să producă dovezi cu 

privire la natura juridică a timpului înregistrat în evidenţele angajatorului, ca timp de 

muncă. 

Din perspectiva dispozițiilor legale interne, se reţine că potrivit art. 40 alin. 1 

lit. a) Codul muncii, angajatorul are dreptul să stabilească organizarea şi funcţionarea 

unităţii, drept însă dublat de obligația pozitivă potrivit art. 17 alin. 3 lit. l) Codul 

muncii de a informa persoana selectată în vederea angajării sau salariatul cu privire la 

durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână. Potrivit 111 alin. 1 

Codul muncii timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează 

munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, 

conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă 
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aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare, iar conform art. 114 Codul muncii durata 

maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv 

orele suplimentare. 

Din perspectiva reglementărilor europene, situaţia litigioasă din speţă intră în 

domeniul de aplicare a Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de 

lucru. Or, principial, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că „diferitele 

prevederi cuprinse în directiva menționată în materia duratei maxime de lucru și a 

timpului minim de repaus constituie norme ale dreptului social al Uniunii de o 

importanță deosebită, de care trebuie să beneficieze toți lucrătorii în calitate de cerințe 

minime necesare pentru a asigura protecția securității și a sănătății acestora (a se vedea 

Hotărârea din 1 decembrie 2005, Dellas și alții, C-14/04, Rec., p. I-10253–) 

(C-258/10, Ordonanța Curții (Camera a șasea) 4 martie 2011, ECLI:EU:C:2011:122, 

Nicușor Grigore împotriva Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva – Direcția silvică 

București paragraf 41 si 42). În acelaşi sens, s-a reţinut în jurisprudenţa Curţii, 

Directiva, vizând „armonizare la nivelul Uniunii Europene în materie de organizare a 

timpului de lucru, urmărește garantarea unei mai bune protecții a securității și a 

sănătății lucrătorilor, acordându-le dreptul de a beneficia de perioade minime de 

repaus – în special zilnic și săptămânal –, precum și de pauze adecvate și prevăzând un 

plafon de 48 de ore pentru durata medie a săptămânii de lucru, limită maximă în 

privința căreia se precizează expres că include orele suplimentare (a se vedea 

Hotărârea din 3 octombrie 2000, Simap, C-303/98, Rec., p. I-7963, punctul 49, 

Hotărârea din 26 iunie 2001, BECTU, C-173/99, Rec., p. I-4881, punctele 37 și 38, 

precum și Hotărârea din 9 septembrie 2003, Jaeger, C-151/02, Rec., p. I-8389, 

punctul 46). „Directiva (...) nu definește munca suplimentară, concept care este 

menționat doar la articolul 6, referitoare la durata maximă a săptămânii de lucru, însă 

nu este mai puțin adevărat că orele suplimentare se încadrează în noțiunea „timpului 

de lucru” în sensul directivei, care nu face nicio distincție în funcție dacă un astfel de 

timp este petrecut sau nu în timpul normal de lucru”( a se vedea Hotărârea din 3 

octombrie 2000, Simap, C-303/98, Rec., p. I-7963, punctul 52). 

De altfel, art. 121 C. muncii prevede că „la solicitarea angajatorului, salariații 

pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea art. 114 sau art. 115, după caz”, 

dispozițiile art. 114 reglementând tocmai durata maximă a timpului de lucru. Potrivit 

art. 119 alin. 1 C.muncii angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă definit 

potrivit art. 16 ind. 1 evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu 

evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune 

controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de cate ori se solicită acest 

lucru. 

În consecinţă, responsabilitatea organizării timpului de lucru, în sens larg, 

revine angajatorului în sarcina căruia, de altfel, este instituită răspundere 

contravenţională în cazul nerespectării prevederilor referitoare la munca suplimentară, 

respectiv la nerespectarea prevederilor privitoare la acordarea repausului săptămânal, 

prin dispoziţiile art. 260 alin. 1 lit. i) şi j) Codul muncii. 

În acest sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că „modalitățile 

definite de statele membre pentru a asigura punerea în aplicare a prescripțiilor 

Directivei 2003/88 nu trebuie să poată goli de esența lor drepturile consacrate la 

articolul 31 alineatul (2) din cartă și la articolele 3 și 5, precum și la articolul 6 litera 

(b) din această directivă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 7 septembrie 2006, 

Comisia/Regatul Unit, C-484/04, EU:C:2006:526, punctul 44). În această privință, 

trebuie amintit că lucrătorul trebuie considerat parte vulnerabilă în cadrul raportului de 

muncă, astfel încât este necesar să se prevină ca angajatorul să dispună de posibilitatea 

de a-i impune o restricție a drepturilor sale (Hotărârea din 5 octombrie 2004, Pfeiffer 

și alții, C-397/01-C-403/01, EU:C:2004:584, punctul 82, Hotărârea din 25 noiembrie 
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2010, Fuß, C-429/09, EU:C:2010:717, punctul 80, precum și Hotărârea din 6 

noiembrie 2018, Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 

C-684/16, EU:C:2018:874, punctul 41).(...) Deși este adevărat că răspunderea 

angajatorului cu privire la respectarea drepturilor conferite de Directiva 2003/88 nu 

poate fi nelimitată, nu este mai puțin adevărat că o reglementare națională a unui stat 

membru care, potrivit interpretării acesteia de către jurisprudența națională, nu impune 

angajatorului să măsoare durata timpului de lucru efectuat poate goli de substanța lor 

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

directivă, neasigurând lucrătorilor respectarea efectivă a dreptului la o limitare a 

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

obiectivului urmărit de respectiva directivă, care consideră aceste prescripții minime 

indispensabile protecției securității și sănătății lucrătorilor (a se vedea prin analogie, 

Hotărârea din 7 septembrie 2006, Comisia/Regatul Unit, C-484/04, EU:C:2006:526, 

punctele 43 și 44). În consecință, în vederea asigurării efectului util al drepturilor 

prevăzute de Directiva 2003/88 și al dreptului fundamental consacrat la articolul 31 

alineatul (2) din cartă, statele membre trebuie să impună angajatorilor obligația de a 

institui un sistem obiectiv, fiabil și accesibil care să permită măsurarea duratei 

timpului de lucru zilnic efectuat de fiecare lucrător.( Cauza C-55/18, Hotărârea Curţii, 

(Marea Cameră) 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras 

(CCOO) împotriva Deutsche Bank SAE, paragrafe 43-44, 59-60).  

În consecință, angajatorul este titularul obligaţiei de respectare atât a timpului 

de lucru, cât şi a repausului zilnic şi săptămânal, obligaţie imperativă, subsumată, 

finalității protecției sănătății şi securității în muncă şi de la care derogările nu pot 

interveni, faţă de prevederile art. 38 Codul muncii, decât în limitele stabilite legal 

imperativ. 

În ceea ce priveşte condiţiile formale invocate, instanţa reţine şi interpretarea 

obligatorie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care a statuat că „statele membre nu 

pot în mod unilateral să determine scopul prevederilor Directivei 93/2014 (n.n. în 

prezent Directiva 2003/88/CE) prin adăugarea unor condiţionări sau restricţii 

suplimentare în implementarea dreptului lucrătorului consacrat de art. 6 alin. 2 din 

directiva de a nu lucra mai mult de 48 ore pe săptămână (pentru acest efect, Jaeger, 

paragraf 58,59). Orice altă interpretare ar denatura scopul directivei, care este destinat 

să asigure protecţia efectivă a siguranţei şi sănătăţii lucrătorilor, permiţând acestora să 

se bucure de perioada minimă de repaus (a se vedea Jaeger, paragraf 70 şi 90). În 

aceste circumstanţe, trebuie concluzionat că, din perspectiva atât a art. 6 alin. 2 din 

directiva cât şi din perspectiva scopului şi structurii directivei, limita superioara de 48 

de ore a perioadei medii de lucru săptămânale, inclusiv munca suplimentara, constituie 

o regula a dreptului social al comunităţii de o importanţă particulară, de care trebuie 

să beneficieze fiecare lucrător, în condiţiile în care reprezintă minimul necesar care 

asigură protecţia siguranţei şi sănătăţii [(...)Cauzele reunite C-397/01 la C-403/01, 

Hotărârea din 5 October 2004, Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-

398/01), Albert Süß (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-

401/01), Roswitha Zeller (C-402/01), Matthias Döbele (C-403/01) v. Deutsches Rotes 

Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, paragrafele 99-100, vers. engl.]. 

În acelaşi sens, CJUE a reţinut „la aplicarea dreptului național, instanțele 

naționale chemate să îl interpreteze sunt ținute să ia în considerare ansamblul normelor 

din dreptul respectiv și să aplice metodele de interpretare recunoscute de acesta pentru 

interpretarea sa, în măsura posibilului, în litera și în spiritul directivei în cauză pentru a 

atinge rezultatul urmărit de aceasta și pentru a se conforma astfel articolului 288 al 

treilea paragraf TFUE (Hotărârea din 19 aprilie 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, 

punctul 31 și jurisprudența citată). Cerința unei interpretări conforme include obligația 

instanțelor naționale de a modifica, dacă este cazul, o jurisprudență consacrată, dacă 

aceasta se întemeiază pe o interpretare a dreptului național incompatibilă cu 
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obiectivele unei directive (Hotărârea din 19 aprilie 2016, DI, C-441/14, 

EU:C:2016:278, punctul 33, Hotărârea din 17 aprilie 2018, Egenberger, C-414/16, 

EU:C:2018:257, punctul 72, și Hotărârea din 11 septembrie 2018, IR, C-68/17, 

EU:C:2018:696, punctul 64, cauza C -55/18 suscitată, paragrafe 69,70).  

În consecinţă, plecând de la finalitatea normei de garantare a protecţiei 

sănătăţii şi securităţii salariatului, instanţa de apel apreciază că simpla încălcare a 

condiţiilor formale pentru prestarea muncii suplimentare nu poate funcţiona drept 

cauză exoneratoare de răspundere, în favoarea angajatorului. 

Din aceasta perspectivă, este real că angajatorul nu poate fi ţinut la acordarea 

drepturilor decurgând din aplicarea art. 123 C.muncii, atunci când salariatul, în mod 

sporadic, în temeiul propriei opţiuni şi manifestări de voinţă, înţelege să deroge de la 

programul normal de muncă. Însă este la fel de real, că angajatorul va fi ţinut de 

dispoziţiile art. 123 C.muncii ori de câte ori se dovedeşte că prin modalitatea de 

stabilire şi organizare a activităţii, prin continuitatea şi repetabilitatea unei anumite 

discipline interne a acceptat, a încurajat şi chiar a determinat, în mod sistematic, 

prestarea muncii suplimentare. 

Or, în cauză, dovezile administrate converg în a susţine la nivel probator că 

însuşi angajatorul a fost cel ce a impus prestarea muncii suplimentare, în condițiile în 

care pontajele au fost semnate, evidențiind întreaga activitate prestată de reclamant. 

Aceste pontaje cumulate cu nota privind imposibilitatea acordării de timp liber 

corespunzător permiteau angajatorului cunoaşterea stării de fapt reale, în sensul 

depăşirii, a programului normal de muncă de către membru de sindicat reclamant. 

În ceea ce priveşte contestarea naturii juridice a intervalului alocat deplasării în 

delegare, trebuie subliniat că Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a subliniat că „în 

ceea ce privește noțiunea „timp de lucru”, în sensul articolului 2 punctul 1 din 

Directiva 2003/88, trebuie amintit că, în mod repetat, Curtea s-a pronunțat în sensul că 

această directivă definește respectiva noțiune ca fiind orice perioadă în care lucrătorul 

se află la locul de muncă, la dispoziția angajatorului și își exercită activitatea sau 

funcțiile, în conformitate cu legislațiile și/sau practicile naționale, și că această noțiune 

trebuie înțeleasă prin opoziție cu noțiunea de perioadă de repaus, acestea excluzându-

se reciproc (Hotărârea Jaeger, C-151/02, EU:C:2003:437, punctul 48, Hotărârea Dellas 

și alții, C-14/04, EU:C:2005:728, punctul 42, precum și Ordonanța Vorel, C-437/05, 

EU:C:2007:23, punctul 24, și Ordonanța Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punctul 

42). (...) A reţinut CJUE în argumentarea soluţiei adoptate în cauza C-266/14, Tyco 

Integrated Security că: „În ceea ce privește primul element constitutiv al noțiunii „timp 

de lucru”, în sensul articolului 2 punctul 1 din Directiva 2003/88, lucrătorul trebuie să 

își exercite activitatea sau funcțiile (...) În ceea ce privește cel de al doilea element 

constitutiv al noțiunii „timp de lucru”, în sensul articolului 2 punctul 1 din Directiva 

2003/88, potrivit căruia lucrătorul trebuie să fie la dispoziția angajatorului în acest 

timp, trebuie arătat că factorul determinant este faptul că lucrătorul este obligat să fie 

prezent fizic la locul determinat de angajator și să rămână la dispoziția acestuia 

pentru a putea efectua imediat, în caz de nevoie, prestațiile corespunzătoare (a se 

vedea în acest sens Hotărârea Dellas și alții, C-14/04, EU:C:2005:728, punctul 48, 

precum și Ordonanța Vorel, C-437/05, EU:C:2007:23, punctul 28, și Ordonanța 

Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punctul 63)” ( paragrafe 23,30,35).  

Faţă de aceste repere interpretative, timpul lucrătorului nu poate fi subsumat 

legal decât celor două subunităţi posibile: timp de lucru şi timp de repaus. În condiţiile 

în care timpul afectat deplasării nu este timp la dispoziţia salariatului, trebuie aplicat, 

pentru unitate de interpretare raţionamentul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi, 

prin urmare, calificat ca timp de lucru. 

Conform art. 122 alin. 1 din Codul muncii, munca suplimentară se 

compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia, 

iar art. 123 alin. 1 prevede că în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu 
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este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. 1 în luna următoare munca 

suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător 

duratei acesteia. Prin aceste dispoziţii legale se instituie o obligaţie a angajatorului de a 

compensa orele suplimentare efectuate de angajat cu acordul său cu ore libere plătite 

în următoarele 60 de zile, iar dacă acest lucru nu este posibil angajatorul este obligat să 

acorde un spor la salariu, obligaţii cărora le corespund drepturile corelative ale 

angajatului la ore libere plătite sau la spor la salariu pentru orele suplimentare 

efectuate. Nu rezultă din textele citate că angajatul trebuie să formuleze o cerere 

pentru ore libere, lipsa cererii atrăgând decăderea din dreptul la plata sporului. Textul 

legal nu instituie vreo obligaţie în sarcina salariatului, soluţia legiuitorului fiind logică 

mai ales că angajatorul este cel responsabil de organizarea timpului de muncă şi în 

acord cu jurisprudenţa CJUE care a stabilit caracterul necondiţionat al dreptului la 

repausul compensatoriu.  

În acest sens, revenea angajatorului, care avea la dispoziţie toate documentele 

interne, obligaţia de a oferi salariatului ore libere plătite în următoarele 60 de zile, iar 

neîndeplinirea acestei obligaţii atrage legal dreptul salariatului la plata sporului, în 

condițiile art. 123 alin. 2 Codul muncii. Potrivit acestui text, în cazul în care 

compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 

alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea 

unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia; sporul pentru munca suplimentară, 

acordat în condiţiile prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin negociere, în cadrul 

contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi 

nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. 

În consecinţă, fiind înlăturate apărările unităţii angajatoare, se reţine că în mod 

corect prima instanţă a dat relevanţă probatorie deplină pontajelor şi concluziilor 

raportului de expertiză, obligând angajatorul la plata corespunzătoare a orelor 

suplimentare efectuate de salariat, în acord cu prevederile contractului colectiv de 

muncă. 

Având în vedere prevederile exprese ale art. 100 din Contractul colectiv de 

muncă încheiat la nivel de unitate pe anii 2017 – 2018, redate în hotărârea fondului, 

natura juridică a drepturilor băneşti acordate prin hotărâre, în mod corect prima 

instanţa a stabilit în sarcina angajatorului obligaţia de plata a daunelor interese.  

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, contrar susţinerilor apelantei 

acestea nu au fost acordate reclamantului în integralitatea lor, iar pe de altă parte 

dispoziţiile art. 453 alin. 2 C.proc.civ. stabilesc că măsura în care fiecare dintre părți 

poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată este în căderea judecătorului. Având 

în vedere că pârâta-apelantă a căzut în pretenţii, reţinându-se culpa procesuală a 

acesteia, întinderea pecuniară a drepturilor acordate nefiind de natură a conduce la 

modificarea acestei premise procesuale, în mod corect prima instanţa a soluţionat şi 

capătul de cerere referitor la cheltuielile de judecată.  

În raport de aceste considerente, în temeiul art. 480 C.proc.civ., Curtea 

respinge apelul formulat. 

 

7. Litigii de muncă. Contract de garanţie în numerar. Libertatea 

contractuală. Nulitatea contractului prin care angajatul se obligă să constituie o 

garanţie în vederea acoperirii eventualelor prejudicii aduse patrimoniului 

angajatorului 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii. Litigii de muncă. Nulitate contract de garanţie în 

numerar. Pretenţii  

Indice alfabetic: Contract de garanţie în numerar; Dreptul muncii; Nulitatea 

contractului; Reţineri salariale  
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Temei de drept: Art. 38 Codul muncii, art. 169 Codul muncii, art. 4 pct. 5 din Carta 

Socială Europeană. Convenţia nr. 95/1949 a Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii privind protecţia salariului 

 

Dreptul la salariu este protejat atât prin dispoziţiile 159-171 Codul muncii cât 

şi prin Convenţia nr. 95/1949 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind protecţia 

salariului. Dispoziţiile art. 6 din Convenţie interzic celui care angajează să restrângă 

în orice fel libertatea lucrătorului de a dispune după voia sa de propriul salariu iar 

potrivit dispoziţiilor art. 8 reţinerile din salariu nu vor fi autorizate decât în condiţiile 

şi în limitele prescrise de legislaţia naţională sau stabilite într-un contract colectiv de 

muncă ori o hotărâre arbitrală.  

Aceleaşi dispoziţii se regăsesc în art. 4 pct. 5 din Carta Socială Europeană: 

„În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la o salarizare echitabilă, 

părțile se angajează: 5. să nu autorizeze reținerile din salarii decât în condițiile și în 

limitele prescrise de legislația sau de reglementarea națională ori fixate prin convenții 

colective sau prin sentințe de arbitraj.” 

În acord cu disp art. 4 paragraful 5 din Carta Socială Europeană şi art. 8 din 

Convenţia privind protecţie salariului, o reţinere din salariu poată fi efectuată doar în 

condiţiile şi în limitele prevăzute de o dispoziţie legală, de o convenţie colectivă sau 

de o hotărâre. Dreptul salariatului de a primi salariul integral şi într-un cuantum care 

să permită acoperirea costurilor de întreţinere pentru sine şi familia sa nu poate fi 

limitat decât în condiţiile expres şi limitativ prevăzute, iar acordul părţilor nu poate fi 

considerat o bază legală suficientă în acord cu dispoziţii mai sus enunţate.  

Semnarea contractului de garanţie în numerar nr 192/08.02.2013 a produs ca 

efect direct reţinerea a 10% din salariul reclamantului apelant, pe perioada necesară 

acoperirii sumei constituită ca garanţie în vederea acoperirii eventualelor prejudicii 

aduse de către angajat patrimoniului angajatorului, reţineri salariale care, în lipsa 

contractului, nu ar fi fost operate de către angajator. Indisponibilizarea acestor sume 

pe o perioadă îndelungată de timp constituie o limitare a dreptului salariatului de a 

primi integral şi la timp salariul aferent muncii depuse şi a dreptului de a nu îi fi 

operate reţineri salariale în afara unei dispoziţii legale care să le autorizeze. 

Prin contractul încheiat între părţi, salariatul a renunţat în mod indirect la 

protecţia oferită de disp. art. 169 codul muncii, o astfel de convenţiei intrând sub 

incidenta disp. art. 38 C Muncii „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt 

recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la 

drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de 

nulitate.”  

 

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

350/15.09.2020 

 

Prin cererea introductivă de instanţă reclamantul X a solicitat obligarea unităţii 

angajatoare SC „S.” SA la restituirea sumelor reţinute din salariu, începând cu luna 

septembrie 2018, sume reţinute cu titlu de garanţie materială, solicitând instanţei şi 

constatarea nulităţii absolute a contractului de garanţie în numerar nr. 192/08.02.2013. 

A susţinut reclamantul inexistenţa unui temei al reţinerii operate de angajator 

motivat de faptul că reintegrarea sa nu a operat şi reactivarea contractului de garanţie, 

prin urmare contractul a încetat la momentul la care s-a procedat la desfacerea 

contractului său de muncă şi la restituirea garanţiei de către angajator. Reactivarea 

acestui contract nu este posibilă în lipsa acordului său. 
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Constatarea nulităţii absolute a Contractului de garanţie în numerar nr. 

192/08.02.2013, este susţinută de către reclamant pe considerentul că nefiind 

gestionar, ci şofer, nu are obligaţia constituirii garanţei potrivit normelor legale în 

vigoare iar angajatorul nu are dreptul de a impune salariaţilor care au funcţia de şofer, 

nici celorlalţi salariaţi să semneze un contract de garanţie în numerar, deoarece 

răspunderea patrimonială a salariaţilor este reglementată de art. 254 şi urm. din Codul 

muncii, care nu prevăd obligaţia de a semna astfel de contracte. 

Angajatorul a invocat ca fundament al reţinerilor salariale contractul nr. 

192/08.02.2013 susţinând, în esenţă, faptul că acesta este în fiinţă, reactivarea 

drepturilor şi obligaţiilor părţilor la contractul de muncă, ca urmare a reintegrării 

dispuse de instanţă având consecinţă şi asupra contractului de garanţie ce continuă să 

îşi producă efectele. De asemenea, a susţinut angajatorul faptul că şoferul este asimilat 

gestionarului având răspunderea materială a bunului, autovehiculului dat în folosinţă 

în vederea desfăşurării atribuţiilor de serviciu. 

Potrivit dispoziţiilor art. 169 Codul muncii, nici o reţinere din salariu nu poate 

fi operată în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege, iar disputa părţilor vizează 

existenţa temeiului pentru reţinerile operate de angajator din salariul reclamantului-

apelant.  

În timp ce reclamantul susţine că aceste reţineri sunt nelegale, deoarece nu au 

la bază acordul său valabil exprimat, intimata-angajatoare susţine existenţa obligaţiei 

asumate prin contractul de garanţie nr. 192/31.07.2007, reînnoit în 8.02.2013, prin care 

reclamantul se obligă la acoperirea eventualelor pagube din gestiune, din garanţia 

constituită în numerar, în suma de 4044 lei garanţie în numerar ce se constituie prin 

reţineri lunare în cotă de 1/10 din retribuţia angajatului. 

Verificând existenţa temeiului reţinerilor efectuate de angajator, din salariul 

reclamantului, având în vedere probatoriul administrat în cauză, instanţa constată 

faptul că la 31.07.2007 a fost încheiat contractul nr. 192 privind garanţia în numerar, 

conform prevederilor Legii nr. 22/1969 şi a HCM nr. 2230/1969, prin care angajatul, 

îndeplinind funcţia de şofer, pentru garantarea acoperirii eventualelor pagube constate 

în gestiunea ce i-a fost încredinţată, a consimţit la constituirea unei garanţii în numerar 

în valoare de 2247 lei, modalitatea de constituire a garanţiei fiind aceea a reţinerii 

sumei de 75 lei lunar la casieria unităţii. 

La 08.02.2013 angajatul a semnat contractul nr. 192 de garanţie în numerar 

prin care acesta se obligă să acopere eventualele pagube constate în gestiunea ce i-a 

fost încredinţată din garanţia constituită în numerar în suma de 4044 lei, modalitatea 

de constituire a garanţiei fiind reţinerea lunară a 1/10 din retribuţia sa. 

Verificând atribuţiile îndeplinite de către angajat în baza contractului de muncă 

şi a fişei postului, instanţa de fond a reţinut că reclamantul nu îndeplineşte o funcţie de 

gestionar în sensul Legii nr. 22/1969, prin urmare acestuia nu îi incumbă obligaţiile 

specifice gestionarului, aşa cum rezultă acestea din lege. A mai reţinut instanţa că, în 

temeiul libertăţii contractuale, părţile au negociat contractul de garanţie prin care 

angajatul s-a obligat la constituirea garanţiei, consimţind astfel la efectuarea reţinerilor 

lunare din salariu. 

Inexistenţa calităţii de gestionar a reclamantului apelant cu consecinţa 

inexistenţei obligaţiei legale de constituire a garanţiei, a fost tranşată definitiv de 

instanţa de fond, această chestiune, neapelată în cauză, întrând în puterea de lucru 

judecat. 

În privinţa temeiului convenţional, contractul încheiat între părţi care potrivit 

dispoziţiilor art. 1270 Cod civil are putere de lege între părţile contractante, reţine 

instanţa de apel că disputa părţilor priveşte atât existenţa contractului, cât şi validitatea 

acestuia. 

Criticile apelantului privind inexistenţa obligaţiei de constituire a garanţiei ca 

urmare a încetării contractului de garanţie, urmare a desfacerii contractului de muncă, 
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odată cu restituirea sumei reţinute cu acest titlu şi închiderea contului în care aceasta 

era consemnată, nu pot fi validate de instanţa de apel. Încheierea contractului de 

garanţie materială imediat după începerea raportului de serviciu între părţi şi 

menţinerea acestuia în toată perioada în care reclamantul apelant a fost angajat al 

pârâtei intimate, până la momentul desfacerii contractului de muncă, precum şi 

susţinerea reclamantului apelant privind impunerea obligaţiei de a constitui garanţia 

materială ca şi condiţie de angajare, susţin caracterul accesoriu al acestui contract în 

raport de contractul individual de muncă. Faptul că obligaţia de constituire a garanţiei 

nu a fost inserată ca o clauză în chiar cuprinsul contractului individual de muncă, ci 

într-o convenţie distinctă nu schimbă natura acesteia de clauză specifică ataşată 

raportului de muncă, astfel încât, odată cu anularea deciziei de concediere, efectul de 

repunere a părţilor în situaţia anterioară emiterii deciziei de concediere, produce efecte 

şi asupra obligaţiei de constituire a garanţiei asumată de către angajat prin contractul 

de garanţie. 

Anularea concedierii, urmată de repunerea părţilor în situaţia anterioară 

emiterii actului de concediere la cererea angajatului, reactivează atât drepturile cât şi 

obligaţiile asumate de părţi anterior emiterii deciziei, ca şi cum concedierea nu ar fi 

avut loc deci şi obligaţiile asumate prin semnarea contractul de constituire a garanţiei.  

Prin urmare, rămâne a analiza în ce măsură acordul exprimat de angajat prin 

semnarea contractului de garanţie este unul valabil, putând constitui cauză a efectuării 

reţinerilor salariale de către angajator, în condiţiile în care dispoziţiile art. 169 Codul 

Muncii reglementează în mod imperativ faptul că reţinerile din salariu pot fi operate 

doar în cazurile şi condiţiile legii, iar art. 38 Codul muncii reglementează principiul 

interdicţiei renunţării la drepturile recunoscute salariaţilor prin lege.  

Reţine instanţa de apel că dreptul la salariu este protejat atât prin dispoziţiile 

159-171 Codul muncii, cât şi prin Convenţia nr. 95/1949 a Organizaţiei Internaţionale 

a Muncii privind protecţia salariului. Dispoziţiile art. 6 din Convenţie interzic celui 

care angajează să restrângă în orice fel libertatea lucrătorului de a dispune după voia sa 

de propriul salariu, iar potrivit dispozițiilor art. 8 din Convenţie, reţinerile din salariu 

nu vor fi autorizate decât în condiţiile şi în limitele prescrise de legislaţia naţională sau 

stabilite într-un contract colectiv de muncă ori o hotărâre arbitrală.  

Aceleaşi dispoziţii se regăsesc în art. 4 pct. 5 din Carta Socială Europeană: „În 

vederea asigurării exercitării efective a dreptului la o salarizare echitabilă, părțile se 

angajează: (…) 5. să nu autorizeze reținerile din salarii decât în condițiile și în limitele 

prescrise de legislația sau de reglementarea națională ori fixate prin convenții colective 

sau prin sentințe de arbitraj.” 

Reţine instanţa de apel că în acord cu dispozițiile art. 4 paragraful 5 din Carta 

Socială Europeană şi art. 8 din Convenţia privind protecţia salariului, o reţinere din 

salariu poată fi efectuată doar în condiţiile şi în limitele prevăzute de o dispoziţie 

legală, de o convenţie colectivă sau de o hotărâre. Dreptul salariatului de a primi 

salariul integral şi într-un cuantum care să permită acoperirea costurilor de întreţinere 

pentru sine şi familia sa nu poate fi limitat decât în condiţiile expres şi limitativ 

prevăzute, iar acordul părţilor nu poate fi considerat o bază legală suficientă în acord 

cu dispoziţii mai sus enunţate.  

Semnarea contractului de garanţie în numerar nr 192/08.02.2013 a produs ca 

efect direct reţinerea a 10% din salariul reclamantului apelant, pe perioada necesară 

acoperirii sumei constituită ca garanţie în vederea acoperirii eventualelor prejudicii 

aduse de angajat patrimoniului angajatorului, reţineri salariale care, în lipsa 

contractului, nu ar fi fost operate de angajator. Indisponibilizarea acestor sume pe o 

perioadă îndelungată de timp constituie o limitare a dreptului salariatului de a primi 

integral şi la timp salariul aferent muncii depuse şi a dreptului de a nu îi fi operate 

reţineri salariale în afara unei dispoziţii legale care să le autorizeze. 
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Prin contractul încheiat între părţi, salariatul a renunţat în mod indirect la 

protecţia oferită de dispozițiile art. 169 Codul muncii, o astfel de convenţie intrând sub 

incidența dispozițiilor art. 38 Codul muncii: „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce 

le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la 

drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de 

nulitate.” 

Apărările pârâtei-intimate privind calitatea de gestionar a reclamantului-apelant 

precum şi cele privind inserarea în Contractul colectiv de muncă a obligaţiei de 

constituire a garanţiei pentru şoferi sunt nefondate. Inexistenţa calităţii de gestionar a 

apelantului a fost definitiv tranşată de instanţa de fond, iar condiţiile de validitate ale 

Contractului de garanţie în numerar nr 192/08.02.2013 sunt cele prevăzute de 

dispoziţiile legale în vigoare la data încheierii contractului. Pârâta-intimată nu a 

dovedit existenţa unei clauze în cadrul contractului colectiv de muncă care ar putea 

constitui baza legală a reţinerilor salariale. Aşa cum rezultă din actul adiţional nr. 2 la 

Contractul colectiv de muncă înregistrat la ITM Iaşi sub nr. 107/4.04.2018, dispoziţiile 

art. 70 au fost completate prin inserarea alineatului 4, care impun obligaţia constituirii 

garanţiei materiale pentru angajaţii conducători auto şi mecanici de utilaje, prin Actul 

adiţional nr. 2/18.12.2018 înregistrat la ITM la 19.12.2018, ulterior momentului 

efectuării reţinerilor salariale. 

Prin urmare, reţine instanţa de apel caracterul întemeiat al criticilor formulate 

de apelantul-reclamant cu privire la soluţia dată de instanţa de fond cererii având ca 

obiect constatarea nulităţii absolute a Contractului de garanţie în numerar nr. 

192/08.02.2013. 

Constatând nulitatea contractului de garanţie se impune a fi admisă şi cererea 

având ca obiect restituirea sumelor reţinute lunar din salariul reclamantului, începând 

cu luna septembrie 2018 în temeiul acestui contract, în aplicarea dispoziţiilor art. 1254 

alin. 3 Cod civil, privind efectele nulităţii. 

În ceea ce priveşte cererea reclamantului având ca obiect obligarea pârâtei la 

plata despăgubirilor materiale cuantificate de reclamant la suma de 5.000 de lei, reţine 

instanţa de apel următoarele: 

Potrivit dispozițiilor art. 253 Codul muncii, angajatorul este obligat în temeiul 

normelor şi principiilor răspunderii contractuale să îl despăgubească pe salariat în 

situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu patrimonial sau moral din culpa 

angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

Pentru atragerea răspunderii contractuale a pârâtului este necesar ca, în cauză, 

să fie dovedită existenţa conduitei ilicite a angajatorului, săvârşită cu vinovăţie, 

conduită care a avut drept consecinţă atingerea adusă drepturilor reclamantului. Atât 

fapta ilicită a angajatorului, cât şi prejudiciul provocat angajatului prin faptă ilicită 

trebuie indicate de cel care formulează o cerere în instanţă şi dovedite în cadrul 

procedurii judiciare.  

Reţinerea lunară a unor sume din salariul reclamantului în baza unei convenţii 

lovite de nulitate absolută este o faptă culpabilă a angajatorului, prin care s-a provocat 

un prejudiciu material reclamantului apelant, prejudiciu supus reparaţiei. În privinţa 

întinderii prejudiciului material, reţine instanţa de apel că nu au fost administrate în 

cauză probatorii care să susţină cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata 

sumei de 5000 de lei, nefiind făcută dovada diminuării patrimoniului reclamantului 

rezultată din fapta ilicită a pârâtei cu suma solicitată cu titlu de prejudiciu material.  

Având însă în vedere dispoziţiile art. 1535 şi 1537 Cod civil, reţinând că 

daunele moratorii în cazul obligaţiilor băneşti se cuvin creditorului de la scadenţă până 

la momentul plăţii, în cuantumul convenit sau, în lipsă, în cuantumul prevăzut de lege, 

fără a trebui să fie dovedit prejudiciul, instanţa obligă pârâta să plătească 

reclamantului dobânda legală penalizatoare calculată asupra sumelor reţinute, 
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începând cu luna septembrie 2018, în temeiul contractului de garanţie în numerar nr. 

192/08.02.2013, de la data efectuării fiecărei reţineri şi până la data plăţii efective. 

Pentru considerentele arătate, Curtea de Apel, în temeiul dispozițiilor art. 480 

alin. 2 Cod civil, admite apelul formulat de reclamantul apelant X împotriva sentinţei 

civile nr. 334/26.03.2020 pronunţată de Tribunalul laşi, sentinţă pe care o schimbă în 

tot, admite în parte acţiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta 

„S.” SA, constată nulitatea absolută a contractului de garanţie în numerar nr. 

192/08.02.2013 încheiat între părţi şi obligă pârâta să îi restituie reclamantului toate 

sumele reţinute, începând cu luna septembrie 2018, în temeiul contractului de garanţie 

în numerar nr. 192/08.02.2013 şi să plătească dobânda legală penalizatoare la aceste 

sume, de la data efectuării fiecărei reţineri până la data plăţii efective.  

Pretenţiile formulate de reclamant în contradictoriu cu pârâta privind diferenţa 

de prejudiciu pretins a fi acoperit sunt respinse ca neîntemeiate. 

Având în vedere dispoziţiile art. 452 C.proc.civ., reţinând că reclamantul nu a 

făcut dovada întinderii cheltuielilor generate de prezentul litigiu şi cererea având ca 

obiect obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată se impune a fi respinsă. 

 

8. Pensie militară. Pensie anticipată parţială. Mod de calcul. Majorarea cu 

5,25% a pensiei militare în anul 2017 în temeiul dispoziţiilor art. 12 din OUG nr. 

99/2016 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii şi asigurărilor sociale. Contestaţie decizie de 

stabilire a pensiei militare 

Indice alfabetic: Contestaţie decizie de stabilire a pensiei militare. Pensie anticipată 

parţială. Majorarea cu 5,25% a pensiei militare 

Temei de drept: Art. 18, art. 29, art. 59 din Legea 223/2015, art. 12 din O.U.G. nr. 

99/2016, O.U.G nr 57/2017 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2017 a instituit norme de drept temporal, 

derogatorii de la normele cu caracter general. Cu alte cuvinte, intrarea în vigoare a 

dispoziţiilor OUG nr. 99/2017 nu au modificat dispoziţiile Legii nr. 223/2015, ci au 

înlăturat de la aplicare, pentru perioada în care Ordonanţa nr. 99/2017 se aplică, 

dispoziţiile care reglementează actualizarea şi indexarea pensiilor militate, aceste 

dispoziţii fiind înlocuite temporar cu dispoziţiile prevăzute de norme de drept 

temporar, respectiv pentru anul 2017, nu sunt aplicabile dispoziţiile privind 

actualizarea şi indexarea pensiei militare, ci majorarea cu 5,25% a pensiilor militare. 

În consecinţă, modificarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 223/2015 prin 

dispoziţiile OUG nr. 59/2017 nu produce nici un efect asupra normei derogatorii 

inserată în art. 12 din OUG nr. 99/2017, aceasta găsindu-şi aplicabilitatea, 

independent de dispoziţiile de modificare a Legii nr. 223/2015 pentru întreg anul 

2017. 

 

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

389/29.09.2020 

 

Verificând în limitele cererii de apel formulate stabilirea situaţiei de fapt şi 

aplicarea dispoziţiilor legale de către prima instanţă, Curtea de Apel reţine 

următoarele: 
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Prin contestaţia formulată de contestatorul X împotriva Deciziei de stabilire a 

pensiei nr 198652/27.10.2017 a Casei Sectoriale de Pensii a MAI Bucureşti a criticat 

acestea modul de stabilire a procentului din baza de calcul, apreciind că nu s-a avut în 

vedere în mod corect vechimea cumulată, care ar fi condus la aplicarea unui procent 

suplimentar de 3%, că nu a fost verificată perioada în care a desfăşurat activitate în 

condiţii speciale de muncă, ce ar fi determinat aplicarea unui spor de 10%, astfel că 

procentul rezultat ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 29 din lege era de 78% în loc 

de 74%, cum eronat a fost stabilit. La acest procent trebuie adăugat procentul de 6% 

contribuţia la pensie suplimentară potrivit art. 108 lit. b) din lege, precum şi procentul 

de 15% acordat ca pentru semnul onorific rezultând un procent de 99% în loc de 95% 

corelativ cuantumul pensie ar fi trebuit să fie stabilit astfel 3702 lei x 84% =3109,6 lei 

la care se adaugă 466,5 lei, sporul de 15% semn onorific. 

Cu privire la această sumă, trebuia să se facă aplicarea dispozițiilor art. 59 din 

Legea nr. 223/2015, respectiv indexarea de 5,25% aferentă inflaţiei din anul 2017. 

De asemenea, a arătat că a contestat această decizie în procedură 

administrativă, pronunţându-se Hotărârea nr. 16423/15.12.29017 pe care, de 

asemenea, înţelege să o conteste invocând faptul că hotărârea face referire la elemente 

străine de situaţia sa. 

Întâmpinarea formulată de Casa Sectorială de Pensii a fost transmisă la instanţă 

atât prin fax, cât şi prin intermediul serviciilor poştale, aceasta fiind înregistrat la 

instanţa de fond la data de 30.03.2018, plicul nefiind însă ataşat la dosar. Instanţa de 

fond a reţinut, în încheierea din 11 mai, depăşirea termenul prevăzut de lege pentru 

formularea întâmpinării procedând la comunicarea acesteia către contestator în 

vederea formulării răspunsului la întâmpinare.  

Urmare a comunicării de către instanţa de fond a obiectivelor propuse de 

contestator pentru a fi avute în vedere de expert în efectuarea probei cu expertiză 

dispuse în cauză, prin care contestatorul a avansat o anumită modalitate de 

determinare a cuantumului pensiei, Casa Sectorială de Pensii a MAI Bucureşti a 

formulat un punct de vedere, înregistrat la instanţă la data de 26 octombrie 2018. 

În raport de acest punct de vedere contestatorul a invocat prin precizările 

formulate la 8 ianuarie 2019 tardivitatea formulării precizărilor privind depăşirea 

plafonului de 85% prevăzut de OUG nr. 57/2015 dacă s-ar accepta ca modalitate de 

stabilire a drepturilor de pensie prin adăugarea la cuantumul pensiei a procentului 

aferent semnului onorific şi cel aferent pensiei suplimentare. 

Reţine instanţa că nu poate fi primită critica apelantului privind decăderea 

pârâtei Casa Sectorială de Pensii a MAI din dreptul de a invoca dispoziţiile legale ce 

plafonează pensia militară. Sancţiunea decăderii operează în cazul în care termene 

imperative legale sau judecătoreşti sunt nesocotite de către părţile litigante. 

În cauză precizările referite de către contestator au fost solicitate de instanţă în 

raport de obiectivele expertizei propuse, la primul termen ce a urmat depunerii 

acestora la dosar. Aceleaşi apărări au fost invocate de intimată şi în cuprinsul 

întâmpinării. Decăderea generată de depăşirea termenului de formulare a întâmpinării, 

produce ca efect imposibilitatea părţii de a mai invoca excepţii relative şi de a propune 

probe, dar această decădere nu împiedică partea să se apere, discutând în fapt şi în 

drept temeinicia susţinerilor şi a dovezilor părţii potrivnice. 

Prin urmare, reţine instanţa de apel caracterul neîntemeiat al criticilor 

formulate de apelant cu privire la acest aspect, fiind neîntemeiată excepţia tardivităţii 

precizărilor formulate de intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor 

şi Internelor. 

Reţine instanţa de apel că sunt fondate însă criticile aduse de apelant 

modalităţii de soluţionare a contestaţiei, din cuprinsul sentinţei apelate nerezultând 

motivele pentru care prima instanţă a reţinut caracterul neîntemeiat al criticilor aduse 

de contestator modului de determinare a procentului aplicat în vederea stabilirii 
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cuantumului pensiei şi nici modalitatea de soluţionare a criticii privind neaplicarea de 

către Casa Sectorială de Pensii a Mai Bucureşti a dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 

223/2015. 

Aşa cum rezultă din conţinutul dosarului de pensionare, respectiv din buletinul 

de calcul ataşat deciziei contestate şi adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane 

a I.P.J. Iaşi, la data încetării raporturilor de serviciu contestatorul avea vârsta de 46 

ani, 7 luni şi 17 zile, o vechime efectivă de 28 ani şi 13 zile şi o vechime în structuri 

militare şi de poliţie de 24 ani, 1 lună şi 27 de zile.  

În raport de aceste date, intimata Casa Sectorială de Pensii a MAI Bucureşti a 

reţinut o vechime în serviciu de 24 ani, 1 lună şi 27 zile, o vechime efectivă de 28 ani 

şi 10 zile şi o vechime cumulată de 38 ani şi 10 zile.  

Baza de calcul a drepturilor de pensie ce rezultă din buletin este dată de media 

soldelor/salariilor de bază brute realizate la funcţia de bază, actualizate, în cuantum de 

3702 lei, chestiune ce nu a făcut obiectul contestaţiei. Detalierea calculului pensiei 

relevă stabilirea unui procent de vechime, conform art. 29, de 74%, un procent de 

contribuţie P.S. de 6% rezultând procentul de 80% aplicat asupra bazei de calcul a 

pensiei stabilite conform art. 28, suma de 3702 lei, pensia rezultată fiind de 2962 lei la 

care s-a aplicat majorarea pensiei conform art. 11 din Legea nr. 80/1995 (semnul 

onorific pentru vechime 20 de ani – 15%), rezultând cuantumul pensiei stabilite în 

plată începând cu data de 1.09.2017, în valoare de 3406 lei. 

În cuprinsul buletinului de calcul anexă la decizie se arată în mod expres faptul 

că s-a avut în vedere la stabilirea pensiei vechimea în serviciu potrivit art. 3 lit. e din 

lege şi sporul aferent condiţiilor de muncă potrivit art. 24, urmând ca, la împlinirea 

vârstei standard, cuantumul pensiei militare să fie recalculată prin raportare la 

vechimea cumulată. 

Pensia de care beneficiază contestatorul este o pensie anticipată parţială, având 

în vedere condiţiile de vârsta şi vechime realizate de contestator până la data încetării 

raportului de serviciu. Criticile contestatorului în privinţa modului de determinare a 

procentului stabilit conform ar 29 din lege nu sunt întemeiate. Astfel art. 3 din lege 

defineşte noţiunile de vechime efectivă, vechime în serviciu şi vechime cumulată. 

Contestatorul este beneficiar al unei pensii de serviciu anticipată parţială, iar 

condiţiile de acordare şi modalitatea de calcul a acestui tip de pensie sunt prevăzute la 

art. 18 din lege astfel: „(1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, 

poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime 

efectivă de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani vechime în serviciu, şi care 

se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat 

raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii 

din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din 

domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale; b) sunt trecuţi în 

rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării 

ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză 

medico-militară. (2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţiştii şi 

funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează 

pentru numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care 

se adaugă sporurile acordate conform art. 24. (3) La împlinirea vârstei standard de 

pensionare, prevăzută de prezenta lege, pensia de serviciu anticipată parţială devine 

pensie de serviciu pentru limită de vârstă, iar cuantumul pensiei militare se 

recalculează prin raportare la vechimea cumulată calculată la data trecerii în rezervă 

ori a încetării raporturilor de serviciu.” 

Aşa cum rezultă din decizia de pensionare în cazul contestatorului, procentul 

de 74% a rezultat din adăugarea unui procent de 1% pentru fiecare an ce depăşeşte 25 

de ani de serviciu, la procentul de 65%. Calculul fiind făcut în raport de vechimea care 

poate fi valorificată pentru acordarea pensiei militare anticipată parţial care însumează 
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exclusiv vechimea în serviciu potrivit art. 3 lit. e (în cazul contestatorului apelant 24 

ani 1 lună şi 27 zile) şi sporul acordat pentru condiţii de muncă (în cazul reclamantului 

10 ani) rezultând o vechime de 34 de ani, 1 lună şi 27 de zile, corect valorificată în 

decizia de stabilire a pensiei prin adăugarea unui procent de 9% (34 ani - 25 ani = 9 

ani). 

Prin urmare, susţinerile contestatorului vizând reţinerea greşită a 34 de ani 

vechime în loc de 38 de ani vechime şi nevalorificarea sporului de 10% pentru 

activitatea desfăşurată în condiţii deosebite sunt neîntemeiate. 

Sporul de 6% pentru pensie suplimentară a fost de asemenea valorificat de 

către intimată, acesta fiind adăugat procentului de 74%, corect reţinut în raport de tipul 

de pensie de care beneficiază contestatorul. 

Sporului pentru semn onorific a fost acordat, rezultând din cuprinsul deciziei 

contestate, calculul procentului de majorare, de 15% aplicat asupra cuantumul pensie 

de serviciu stabilită potrivit dispozițiilor art. 28 şi 29 din lege. 

În ceea ce priveşte critica privind neaplicarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 

223/2015, respectiv neacordarea majorării de 5,25% prevăzută de lege, reţine instanţa 

de apel următoarele: 

Dispozițiile art. 59 din Legea nr. 223/2015, în forma nemodificată de 

dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 59/4 august 2017 prevedeau următoarele: „ (1) 

Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală 

a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut 

realizat.  

(2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent 

pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. 

(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (1) are valoare 

negativă, la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat se utilizează indicatorul 

cu valoare pozitivă. 

(4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (1) au valori negative, se 

păstrează cuantumul pensiei aflat în plată. 

(5) Prevederile alin. (1) se aplică şi drepturilor de pensie deschise în cursul 

anului. 

(6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează 

anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului 

salarial mediu brut, realizate pe anul precedent. 

(7) Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează 

anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.” 

Art. 60 – „(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte 

ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de 

funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut 

special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea 

valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel: 

a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării 

raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite 

în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror 

drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi; 

b) în funcţie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în 

rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de 

funcţie deţinute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de 

pensie deschise în baza prezentei legi. 

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

se aplică dispoziţiile cele mai favorabile. 

(4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin 

comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi 
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securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi.” 

Dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea nr. 223/2015 nu au fost aplicate ca atare în 

anii 2016 şi 2017, prin ordonanţele anuale privind unele măsuri pentru salarizarea 

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

măsuri fiscal-bugetare în anii 2016 şi 2017 legiuitorul a înţeles să deroge de la regulile 

instituite în legea pensiilor.  

În anul 2017, prin dispoziţiile art. 12 din OUG nr. 99/2016, s-a prevăzut în 

materia stabilirii drepturilor de pensie următoare: „În anul 2017 valoarea punctului de 

pensie se majorează cu 5,25% şi este de 917,5 lei, potrivit prevederilor art. 102 alin. 

(2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) În anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile 

militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, 

potrivit art. 59 alin. (1) din actul normativ menţionat.” 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2017 a modificat dispoziţiile art. 59 şi 60 din 

Legea nr. 223/2015, în varianta modificată aceasta prevăzând următoarele: 

„Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata 

medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an 

în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în 

urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul 

pensiei aflat în plată.” „La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi 

mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor 

lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.”  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a modificat dispoziţiile Legii nr. 

223/2015 care reglementau procedura de indexare şi actualizare a pensiilor militare, 

scopul declarat al actului normativ fiind acela ca actualizarea pensiilor de serviciu să 

nu se mai realizeze în raport cu majorarea salariilor personalului aflat în activitate, 

deoarece acest mecanism ar produce efecte negative considerabile asupra bugetului de 

stat. 

Intimaţii Casa Sectorială de Pensii a Mai Bucureşti şi MAI Comisia Centrală 

de Contestaţii susţin inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 12 din OG nr. 99/2016 în 

situaţia contestatorului apelant, deoarece drepturile sale la pensie s-au deschis la 

30.07.2017, dată la care dispoziţiile art. 59 din Legea 223/2015 erau modificate. 

Reţine instanţa că Ordonanţa 99/2017 a instituit norme de drept temporal, 

derogatorii de la normele cu caracter general. Cu alte cuvinte, intrarea în vigoare a 

dispoziţiilor OUG nr. 99/2017 nu au modificat dispoziţiile Legii nr. 223/2015, ci au 

înlăturat de la aplicare, pentru perioada în care Ordonanţa nr. 99/2017 se aplică, 

dispoziţiile care reglementează actualizarea şi indexarea pensiilor militate, aceste 

dispoziţii fiind înlocuite temporar cu dispoziţiile prevăzute de norme de drept 

temporar, respectiv pentru anul 2017 nu sunt aplicabile dispoziţiile privind 

actualizarea şi indexarea pensiei militare ci majorarea cu 5,25% a pensiilor militare. 

În consecinţă, modificarea dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 223/2015 prin 

dispoziţiile OUG nr. 59/2017 nu produce nici un efect asupra normei derogatorii 

inserată în art. 12 din OUG nr. 99/2017, aceasta găsindu-şi aplicabilitatea, independent 

de dispoziţiile de modificare a Legii nr. 223/2015, pentru întreg anul 2017. 

Prin urmare, reţine instanţa de apel caracterul fondat al criticilor aduse de 

apelant deciziei de stabilire a drepturilor de pensie şi, implicit, hotărârii prin care a fost 

soluţionată contestaţia formulată împotriva acestei decizii, în privinţa neacordării 

procentului de majorare cu 5,25% a pensiei stabilite în anul 2017, potrivit dispoziţiilor 

art. 12 din OUG nr. 99/2016. 



88 

Apreciind contestaţia formulată de contestatorul-apelant întemeiată în aceste 

limite, instanţa de apel admite în parte contestaţia formulată de contestatorul X în 

contradictoriu cu intimatele Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor şi 

Internelor şi Ministerului Afacerilor şi Internelor - Comisia de Contestaţii şi anulează 

Decizia nr. 198652/27.10.2017 emisă de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului 

Afacerilor şi Internelor şi Hotărârea nr. 16423/15.12.2017 emisă de MAI - Comisia de 

Contestaţii și obligă intimata Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor şi 

Internelor să emită în favoarea contestatorului o nouă decizie de pensiei prin care să 

procedeze la majorarea pensiei stabilite în favoarea contestatorului cu 5,25%, potrivit 

art. 12 alin. 2 din O.U.G. nr. 99/2016 şi să plătească diferenţele rezultate din majorare, 

începând cu data de 30.08.2017.  

Urmare a admiterii contestaţiei, reţinând că se cuvin contestatorului drepturi de 

pensie în cuantum majorat, neacordate acestuia la momentul punerii în plată a 

drepturilor de pensie, aspect ce a provocat un prejudiciu contestatorului, în aplicarea 

dispoziţiilor art. 1531 Cod civil şi art. 1535 Cod civil, instanţa apreciază întemeiată şi 

solicitarea contestatorului de acordare a diferenţelor de drepturi de pensie actualizate 

cu rata inflaţiei şi dobânda legală aferentă, calculate la diferențele de drepturi de 

pensie stabilite potrivit prezentei decizii. Drepturile actualizate şi dobânda legală se 

calculează de intimată de la 27.10.2017, data emiterii deciziei de pensionare şi până la 

plata integrală a diferenţelor acordate, reţinând că titlul în baza căruia se achită 

drepturile de pensei şi care determină scadenţa în raport de care se apreciază 

neîndeplinirea obligaţiei de plată la termen este decizia de pensie. 

În ceea ce priveşte modalitatea de stabilire de instanţa de fond a onorariului 

definitiv de expert, verificând criticile formulate de contestator, decontul final de 

cheltuieli pentru onorariul de expertiză, având în vedere şi dispoziţiile art. art. 23 din 

OG nr. 2/2000, potrivit cu care: „Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară 

se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea 

lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului 

sau al specialistului.” Instanţa apreciază întemeiată cererea contestatorului de reducere 

a onorariului de expert solicitat în cauză de către expertul judiciar. 

Din decontul depus de expert rezultă că expertul a lucrat un număr de 64 de ore 

pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză, expertul calculând câte 10 ore 

pentru întocmirea dosarului de lucru, 10 ore pentru culegerea datelor, 3 ore pentru 

programare lucrări şi documentare, alte 10 ore pentru prelucrarea, sistematizare 

material documentar, 20 de ore pentru fundamentare elaborare şi redactare raport de 

expertiză, şi câte 2 ore pentru întocmire dosar şi semnare a raportul depus, raport ce 

însumează un număr de 12 pagini de lucrare, ultimele 4 constituind concluziile 

raportului. De asemenea, expertul a tarifat 3 ore pentru deplasare la Tribunal şi studiu 

dosar, câte 1 oră pentru formulare cerere de amânare, respectiv depunere cerere de 

amânare la dosar, şi alte 2 ore pentru deplasare obţinere viză CECCAR şi depunere 

raport la instanţă. Materialul documentar folosit în vederea întocmirii lucrării a constat 

în buletinul de calcul conform Legii nr. 223/2015 anexă la decizia de pensionare şi 

legislaţia aplicabilă. 

Apreciind complexitatea şi volumul de lucru depus de expert, instanţa 

apreciază că este nejustificată în cauză tarifarea a 50 de ore pentru întocmire dosar, 

culegere date, sistematizare material documentar şi elaborare şi redactarea expertizei, 

precum şi a celor 2 ore pentru formularea şi depunerea cererii de amânare la dosar. 

Având în vedere întinderea lucrării efectuate, cât şi problematica pe care expertul a 

avut a o analiza în raport de obiectivele stabilite la raport, instanţa stabileşte valoarea 

onorariului definitiv la suma 1200 lei. Având în vederea achitarea onorariului 

provizoriu de 500 de lei, instanţa reţine în sarcina contestatorului obligaţia de plată a 

sumei de 700 lei în favoarea expertului cu titlu diferență onorariu expert. 
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9. Personal din sistemul sanitar. Calcul drepturi salariale. Obligaţia de a 

face. „Drepturile de hrană” şi „indemnizaţia de hrană”: distincție, natura juridică 

și regimul fiscal, contribuțiile ce li se aplică; aplicarea legii civile în timp; aplicarea 

Deciziei nr. 5/20.01.2020 a Î.C.C.J. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept. Jurisprudența Curții E.D.O. în materia unificării practicii judiciare și 

asigurării consecvenței jurisprudenței; C. Zelca v. Romania 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 

Indice alfabetic: calcul drepturi salariale; personal din sistemul sanitar; 

obligaţia de a face; „drepturile de hrană” şi „indemnizaţia de hrană”- distincție, natura 

juridică și regimul fiscal, contribuțiile ce li se aplică; aplicarea legii civile în timp; 

aplicarea Deciziei nr. 5/20.01.2020 a Î.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept ; jurisprudența Curții EDO în materia unificării practicii judiciare și 

asigurării consecvenței jurisprudenței - C. Zelca v. Romania. 

Temei de drept: art. 76 alin. 1, art. 78, art. 139 alin. 1 lit. a) și art. 157 alin. 1 

lit. a) - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 76 alin. 1 și 2 lit. s) din Codul 

fiscal art. 35 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice. 

 

Orice excepţie de la regula generală, în speţă – cea a impozitării veniturilor 

din salarii şi celor asimilate acestora, aceasta este de strictă interpretare şi aplicare 

(exceptio est strictissimae interpretationis et applicationis). Un argument în acest sens 

sunt şi dispoziţiile art. 34 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă care stabilesc că în limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai 

prin aceiași termeni. Or, excepţia prevăzută de art. 76 alin. 4 litera b) din Legea nr. 

227/2015 se referă la „drepturile de hrană” şi nu la „indemnizaţia de hrană” obiect 

al prezentului litigiu.  

Capitolul III, Secțiunea I, pct. 12, alin. 13 din HG nr. 1/2016 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 defineşte expres 

noţiunea de „drepturi de hrană”. În consecinţă, indemnizaţia de hrană acordată în 

sectorul bugetar, inclusiv în sectorul sanitar nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 76 

alin. 4 lit. b) din Legea nr. 227/2015, ce rămân aplicabile doar pentru categoriile 

speciale de drepturi de hrană în temeiul unor normative speciale. 

Natura juridică a acestei indemnizații fiind cea a unui drept salarial care face 

parte din veniturile salariale ale personalului din sectorul bugetar în înțelesul 

dispozițiilor art. 76 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, rămâne 

așadar aplicabilă regula generală potrivit căreia indemnizația de hrană se 

impozitează prin cumulare cu veniturile salariale realizate în luna în care se acordă 

angajatului de către angajator în conformitate cu art. 78 din același act normativ. 

De asemenea, potrivit art. 76 alin. 1, art. 78, art. 139 alin. 1 lit. a) și art. 157 

alin. 1 lit. a) din Legea nr. 227/2015 pentru orice venit de natură salarială se 

datorează impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, respectiv contribuția 

de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, prevăzute de art. 

220 ind. 4 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 227/2015. 

În ceea ce priveşte contribuţiile de asigurări sociale şi asigurări sociale de 

sănătate, Înalta Curte de Casație și Justiție – prin Decizia nr. 5/20.01.2020, 

obligatorie – și în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat 

în mod constant că divergenţele de jurisprudenţă constituie, prin natura lor, 

consecinţa inerentă a oricărui sistem judiciar care se bazează pe un ansamblu de 

instanţe de fond, având competenţă în raza lor teritorială. Astfel, în Cauza Zelca 

contra României, Curtea a subliniat că din perspectiva art. 6 paragraf 1 a Convenţiei, 

esenţial este „dacă sistemul naţional prevede un mecanism capabil să asigure 

consecvența practicii instanţelor interne, în ciuda faptului că procesul de unificare şi 
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asigurare a consecvenţei jurisprudenţei poate necesita o anumită perioadă de timp [a 

se vedea Schwarzkopf şi Taussik împotriva Republicii Cehe (dec.) nr. 42162/02 din 2 

decembrie 2008”. Or, Decizia nr. 5/2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are 

tocmai aceasta finalitate legală de unificare interpretativă a unei jurisprudenţe 

neunitare, fără a se putea susţine că interpretarea dată, contrară unei soluţii 

favorabile reclamanţilor, este sursa unei inechităţi sociale. 

 

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

354/15.09.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 239/12 martie 2020, Tribunalul Vaslui a respins cererea 

formulată de reclamanţi, reprezentaţi de cabinetul de avocat, în contradictoriu cu 

pârâtul Spitalul Judeţean de Urgență Vaslui. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Reclamanţii sunt angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă şi până la data de 

01.01.2018 au primit alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă, 

potrivit OUG nr. 115/2004, iar ulterior acestei date, au beneficiat de o indemnizaţie de 

hrană în temeiul Legii nr. 153/2017. 

Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, „(1) 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 (…) (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. (...) (5)Pentru personalul din 

sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, indemnizaţia de 

hrană se acordă începând cu 1 ianuarie 2018, în cuantumul lunar stabilit la alin. 1”. 

Dispoziţiile art. 40 alin. 2 lit. f Codul muncii prevăd obligaţia angajatorului de 

a plăti ,,toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcină sa, precum şi să reţină şi să 

vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii.” 

Considerând indemnizaţia de hrană un drept salarial, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 78 Cod fiscal, angajatorul a procedat la calcularea şi reţinerea 

impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale şi a contribuţiilor de asigurări 

sociale de sănătate, în procentele indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată.  

În drept, potrivit art. 139 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015: „Baza lunară de 

calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează 

venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii 

şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea prevederilor 

legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor 

privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include: 

a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract 

individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de 

lege. (...)". 

Conform art. 142 lit. s) pct. 3 din Legea nr. 227/2015: „Nu se cuprind în baza 

lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele: (...) 3. hrană şi 

drepturile de hrană acordate potrivit legii.” 

Relevante sunt dispoziţiile art. 157 alin. l şi 2 din Legea nr. 227/2015, care 

prevăd: „Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul 

persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ţară şi 

în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul 

securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la 

care România este parte, o reprezintă câştigul brut care include: 
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a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract 

individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de 

lege. (...); 

t) indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă acordate potrivit 

prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142.” 

Dată fiind reglementarea distinctă de către legiuitor a „hranei şi drepturilor de 

hrană”, respectiv a „indemnizaţiei de hrană”, rezultă că indemnizaţia de hrană nu intră 

în sfera „drepturilor de hrană” care nu se cuprind în baza de calcul pentru contribuţiile 

asigurări sociale, de sănătate şi impozit pe venit, fiind o sumă de bani fixă, acordată 

lunar.  

Prin urmare, natura juridică a acestei indemnizaţii trebuie stabilită ca fiind un 

drept salarial care face parte din veniturile salariale ale personalului din sector bugetar 

în înţelesul dispozițiilor art. 76 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

astfel încât se impozitează prin cumulare cu veniturile salariale realizate în luna în care 

se acordă angajatului de către angajator în conformitate cu prevederile art. 78 Cod 

fiscal. 

Prin urmare, instanţa apreciază că în speţă nu sunt aplicabile prevederile art. 

142 din Codul fiscal care exceptează de la calculul contribuţiilor de asigurări sociale 

„hrană şi drepturile de hrană”, întrucât indemnizaţia de hrană este o noţiune diferită, cu 

o reglementare diferită, astfel cum s-a precizat expres şi prin dispoziţiile art. 157 alin. 

1 lit. t) din acelaşi cod introduse prin OUG nr. 114/2018. 

Indemnizaţiile de hrană nu au fost excluse expres din baza de calcul a CAS şi 

CASS. 

Mai mult, prin OUG nr. 114/2018 s-a stabilit clar regimul juridic al acestui 

venit, arătându-se încă din preambul că: „Având în vedere necesitatea clarificării 

regimului fiscal aplicabil indemnizaţiei de hrană şi indemnizaţiei de vacanţă, acordate 

potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare...”. 

Faptul că Legea nr. 227/2015 a fost modificată expres în sensul includerii 

indemnizaţiei de hrană în baza de calcul a CAS şi CASS prin OUG nr. 114/2018, 

începând cu data de 01.01.2019, nu semnifică faptul că anterior acestei modificări 

indemnizaţia de hrană era exclusă din baza de calcul ca făcând parte din categoria 

drepturilor de hrană, prin scoaterea din această categorie şi schimbarea regimului 

fiscal pentru viitor, ci întăreşte interpretarea conform căreia indemnizaţia de hrană nu 

intră în categoria drepturilor de hrană la care face referire art. 142 pct. 3 din Codul 

fiscal şi intră în categoria adaosurilor incluse în baza de calcul a contribuţiilor de 

asigurări sociale. 

Prin urmare, raportat celor expuse, instanţa a respins acţiunea formulată de 

Sindicatul Judeţean Sanitas în contradictoriu cu pârâtul spitalul, ca neîntemeiată. 

Pentru aceleași considerente, participând la deliberări, în temeiul articolului 55 

din Legea nr. 304/2004, asistenții judiciari și-au exprimat opinia în sensul celor 

reținute. 

Împotriva acestei sentințe au apel declarat reclamanții, considerând-o nelegală 

și netemeinică. 

Motivează apelanţii că în mod greşit s-a pronunţat tribunalul asupra cererii 

reclamantelor B.L.M., B.M.V. și A.M., reclamante care au renunţat la judecată, având 

în vedere că, prin încheierea de dezbateri din data de 27.02.2020, instanţa a luat act 

despre declaraţia acestora, situaţie în care nu se mai impunerea respingerea acţiunii. 

De asemenea, hotărârea instanţei de fond este nelegală sub aspectul reţinerii, în 

finalul considerentelor, a menţiunii de respingere a acţiunii formulate de Sindicatul 

Judeţean Sanitas în contradictoriu cu pârâtul spitalul municipal, ca neîntemeiată. 
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În mod evident, concluzia la care a ajuns instanţa de judecată, după analiza 

parţială a solicitărilor reclamanţilor, este una eronată și dată în considerarea altor părți 

decât cele din prezentul dosar (posibil dintr-un alt dosar cu acelaşi obiect). 

De asemenea, apreciază apelanţii că hotărârea instanţei de fond este nemotivată 

sub aspectul capătului de cerere prin care reclamanţii au solicitat obligarea pârâtului să 

calculeze şi să restituie reclamanţilor sumele reţinute cu titlu de impozit pe venit, 

aferente indemnizaţiei de hrană pentru perioada 01.01.2018- 31.12.2018, sume 

actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective. 

Reluând considerentele hotărârii apelate şi apreciind că acestea se referă la 

situaţia reclamanţilor din prezenta cauză și nu din alt dosar se poate observa faptul că 

întregul raţionament al instanţei are la bază includerea/neincluderea în baza de calcul 

lunară a contribuţiilor de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate (CAS și 

CASS) a indemnizaţiei de hrană. 

Așa cum rezultă din actele dosarului, reclamanţii sunt salariaţi ai Spitalului 

Judeţean de Urgență și începând cu luna ianuarie 2018 au beneficiat de o indemnizaţie 

de hrană în temeiul Legii nr. 153/2017. Începând cu luna ianuarie 2018 această 

indemnizaţie de hrană a fost impozitată, iar din iunie 2018 a fost inclusă în baza de 

calcul a asigurărilor sociale CAS și respectiv CASS. 

Esenţial de reţinut (atât în soluţionarea primului capăt de cerere, cât şi pentru al 

doilea capăt de cerere) este perioada de analiză supusă instanţei, respectiv 01.01.2018 - 

31.12.2018, perioada în care nu au operat modificări legislative. 

Cu privire la perioada 01.01.2018- 31.12.2018 în care indemnizaţia de hrană a 

reclamanţilor a fost impozitată, sunt relevante dispoziţiile art. 76 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal care definesc veniturile din salarii și cele asimilate 

salariilor. 

Veniturile asimilate salariilor sunt enumerate la alin. 2: „Regulile de impunere 

proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri considerate 

asimilate salariilor: (…) s) orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură”. 

La rândul său, alin. 3 defineşte avantajele în bani sau în natură „(3) Avantajele, 

în bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. 4, primite în legătură cu o 

activitate menţionată la alin. l și 2 includ, însă nu sunt limitate la (...) la litera h) sunt 

enumerate tichetele de masă”. 

La alin. 4 al aceluiaşi text de lege regăsim excepţiile prevăzute de legiuitor, 

respectiv veniturile care nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit: „(4) 

Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit.” Nu sunt 

incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor 

prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în 

baza unor legi speciale și finanţate de la buget; b) drepturile de hrană acordate de 

angajator angajaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.” 

În concluzie, indemnizaţia de hrană reprezintă un astfel de „drept de hrană” în 

accepţiunea legiuitorului, fiind exclusă expres de la baza de impunere a impozitului pe 

venit. 

Dacă tichetele de masă erau venituri asimilate salariilor, indemnizaţia de hrană 

reprezintă tot un venit asimilat salariilor, în temeiul disp. art. 76 alin. 2 lit. s, aceste 

categorii de venituri fiind expres exceptate de la baza de impunere a impozitului pe 

venit. 

Apreciază că orice altă interpretare sau analogie, în lipsa unui text de lege care 

să stabilească expres impozitarea acestei indemnizaţii de hrană, este nelegală și de 

natură a crea o discriminare vădită între reclamanţii din prezenta cauză și ceilalţi 

salariaţi (tot din cadrul spitalului, dar şi alte unităţi spitaliceşti din ţară) cărora le-au 

fost recunoscute aceste drepturi și obligaţi angajatorii să le restituie sumele încasate 

nelegal. 
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În ceea ce priveşte includerea indemnizaţiei de hrană în baza de calcul a 

contribuţiilor de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate, prima instanţa 

exclude orice interpretare raţională a textelor de lege care definesc baza de calcul a 

contribuţiei de asigurări sociale şi asigurări sociale de sănătate, făcând printr-o 

interpretare singulară distincție între natura juridică a „indemnizaţiei de hrană” şi 

„drepturile de hrană”. Pornind de la acest raţionament greşit, instanţa apreciază că în 

cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 142 din Codul fiscal. 

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este definită de prevederile 

art. 139, excepţiile fiind enunţate la art. 142 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal. 

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este definită de 

dispozițiile art. 157 alin. 1 și 2 din Legea nr. 227/2015, la alin. 2 fiind stabilite 

excepţiile. 

În concluzie, în mod eronat Spitalul Judeţean de Urgență a calculat şi reţinut 

contribuţii de asigurări sociale și contribuţii de asigurări sociale de sănătate la 

indemnizaţia de hrană, pentru perioada 01.06.2018- 31.12.2018. 

De reţinut și pentru această perioadă de referinţă, 01.06.2018 - 31.12.2018, că 

nu au operat modificări legislative în materie. Modificarea Legii nr. 227/2015 prin 

OUG nr. 114/2018 în sensul includerii indemnizaţiei de hrană în baza de calcul a CAS 

și CASS, are aplicabilitate de la 01.01.2019 și nu are efect retroactiv. 

Aşadar, printr-un raţionament logic și invers cu cel al instanţei de fond se poate 

aprecia justificat că modificarea intervenită după 01.01.2019 nu poate justifica 

aplicarea acesteia cu efect retroactiv, schimbarea regimului fiscal fiind stabilită pentru 

viitor. Schimbarea regimului fiscal cu începere de la data de 01.01.2019 nu semnifică, 

prin analogie, aplicarea aceluiaşi regim şi pentru situaţiile născute anterior datei de 

01.01.2019 deoarece, așa cum a arătat, pentru situaţiile anterioare datei de 01.01.2019 

există alte texte de lege care exclud clar includerea indemnizaţiei de hrană în baza de 

calcul a CAS și CASS. 

Schimbarea opiniei instanţei cu privire la aceeaşi chestiune dedusă judecaţii şi 

motivarea în mod diametral opus a aceleaşi situaţii este de natură a slăbi încrederea 

justițiabililor în actul de justiţie, fiind greu de înțeles atât pentru profesionişti, cât şi 

pentru justițiabili cum în alte cauze similare reclamanţilor din acele dosare le-au fost 

recunoscute aceleaşi drepturi care reclamanţilor din prezenta cauza le sunt negate. 

Invocă în susţinerea acestui punct de vedere practică judiciară (sentința civilă 

nr. 564/13.06.2019 a Tribunalului Vaslui, definitivă prin decizia civilă nr. 

520/01.10.2019 a Curţii de Apel Iași; sentința civilă nr. 922/14.06.2019 a Tribunalului 

Vaslui definitivă prin decizia civilă nr. 549/7.10.2019 a Curții de Apel Iași; sentința 

civilă nr. 790/05.09.2019 definitivă prin decizia civilă nr. 681/27.11.2019 a Curții de 

Apel Iași; sentința civilă nr. 1356/15.11.2018 a Tribunalului Vaslui definitivă prin 

decizia civilă nr. 128/13.03.2019 a Curții de Apel Iași). 

Solicită admiterea apelului cu consecinţa admiterii acţiunii și obligarea 

intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

Intimatul Spitalul Judeţean de Urgenţă formulează întâmpinare prin care 

solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Începând cu luna ianuarie 2018, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 5 

din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

Spitalul Judeţean de Urgență a acordat personalului care, în anul 2017, a beneficiat de 

tichete de masă, o indemnizaţie de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1).  

Iniţial această indemnizaţie de hrană a fost inclusă în baza de calcul a 

impozitul pe venit în cuantum de 10%. Ulterior, în luna iunie 2018, a înaintat către 

Ministerul Finanţelor Publice și către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Vaslui o adresă în care solicită clarificări în legătură cu impozitarea indemnizaţiei de 

hrană, întrucât la nivel de țară se aplică diferenţiat cotele de impozitare. 
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Prin adresa nr. 11510/04.07.2018 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

a comunicat că pentru indemnizaţiile de hrana angajatul datorează următoarele: 

contribuţia de asigurări sociale în cota de 25%; contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate în cota de 10%; impozit pe venit în cotă de 10%. 

Ca atare, începând cu luna iunie 2018, a procedat la includerea în baza de 

calcul privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale și a contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate a sumelor reprezentând indemnizaţie de hrană. 

Instanţa de fond, în mod corect, a apreciat că în speţă nu sunt aplicabile 

prevederile art. 142 din Codul fiscal care exceptează de la calculul contribuţiilor de 

asigurări sociale „hrana și drepturile de hrană”, întrucât indemnizaţia de hrană este o 

noţiune diferită, cu o reglementare diferită, astfel cum s-a precizat în mod expres şi 

prin dispoziţiile art. 157, alin. 1 lit. t) din acelaşi cod, introduse prin OUG nr. 

114/2018. 

Mai mult decât atât, ICCJ, prin Hotărârea nr. 5/20.01.2020, a stabilit că „în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. a), art. 142 lit. s) pct. 3, 

precum şi ale art. 157 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de hrană acordată 

personalului din sistemul sanitar, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin. (1) şi (5) 

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, se cuprinde în baza de calcul al 

contribuţiei de asigurări sociale şi în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale 

de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018”. 

Solicită respingerea apelului ca nefondat. 

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

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată 

următoarele:  

În ceea ce priveşte cel dintâi motiv de apel referitor la depăşirea limitelor 

învestirii instanţei, astfel cum au fost modificate prin renunţarea la judecata cererii de 

către reclamantele B.L.M., B.M.V. și A.M. acesta a rămas fără obiect în condiţiile în 

care, prin încheierea din 23.04 2020, s-a îndreptat eroarea materială din minuta şi 

dispozitivul sentinţei nr. 239/12.03.2020 şi s-a complinit omisiunea privitoare la 

renunţarea la judecată. 

În ceea ce priveşte motivele de apel privitoare la fondul cauzei, se reţine că 

„indemnizația de hrană”, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime 

brute pe ţară garantate în plată, a fost prevăzută de art. 18 din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Cap. II „Salarizarea”, 

Secţiunea a 2-a „Alte drepturi salariale”. 

Membrilor de sindicat, salariații apelantului pârât Spitalul Municipal de 

Urgenţă, deci personal din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de 

masă, li s-a acordat indemnizaţia de hrană începând cu 1 ianuarie 2018, potrivit 

dispozițiilor art. 18 alin. 5 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

În perioada ianuarie-mai 2018, apelantul a inclus indemnizația de hrană 

acordată salariaților doar în baza de calcul al impozitului pe venit, iar începând cu luna 

iunie 2018, apelantul a inclus indemnizația de hrană acordată intimaților în baza de 

calcul al impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale și asigurărilor sociale 

de sănătate datorate de salariați, ceea ce, în mod evident, a determinat o reducere a 

sumei nete acordate salariaților cu acest titlu. 

Potrivit art. 35 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, sumele reprezentând drepturile salariale prevăzute de prezenta 

lege sunt lunare, în formă brută şi supuse impozitării, potrivit legii. 

Așadar, art. 35 are în vedere toate drepturile salariale prevăzute de Legea nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe de o parte, iar, 
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pe de altă parte, prevede că sumele reprezentând drepturi salariale sunt supuse 

impozitării potrivit legii. Prin urmare, dispozițiile art. 35 din Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri trimit, în mod expres, la impozitarea 

drepturilor salariale potrivit legii, legea fiind chiar Codul fiscal.  

Potrivit art. 76 alin. 1 și 2 lit. s) din Codul fiscal, sunt considerate venituri din 

salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă 

ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a 

unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, 

indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori forma sub care ele 

se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate 

persoanelor care obţin venituri din salarii și asimilate salariilor, regulile de impunere 

proprii veniturilor din salarii aplicându-se și următoarelor tipuri de venituri, 

considerate asimilate salariilor: „(…) s) orice alte sume sau avantaje în bani ori în 

natură.” 

Așadar, în accepţiunea art. 76 alin. 1 și 2 din Codul fiscal, indemnizaţia de 

hrană este un venit asimilat salariului, însă, în prezenta cauză, relevantă este doar 

includerea/exceptarea indemnizaţiei de hrană acordate potrivit prevederilor Legii-

cadru nr. 153/2017, în baza de calcul al impozitului pe venit în conformitate cu 

dispozițiile Legii nr. 227/2015, forma anterioară modificărilor aduse prin OUG nr. 

114/2018.  

Aceasta întrucât Ordonanţa de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene a inclus, în mod expres, 

începând cu data de 01.01.2019, indemnizaţia de hrană acordată potrivit prevederilor 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice atât 

în categoria „avantajelor în bani sau în natură”, cărora li se aplică regulile de impunere 

proprii veniturilor din salarii, cât și în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale 

în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, 

precum și în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în 

cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor. Însă, aşa 

cum corect au subliniat apelanţii, în raport de perioada pentru care sunt formulate 

pretenţiile în prezenta cauză, dispoziţiile OUG nr. 114/2018 nu sunt aplicabile 

rationae temporis. 

În raport de dispozițiile Legii nr. 227/2015, în forma anterioară modificărilor 

aduse prin OUG nr. 114/2018, apelanţii susţin că indemnizația de hrană este exceptată 

de la plata impozitului, în baza normei exprese, respectiv art. 76 alin. 4 litera b) din 

Legea nr. 227/2015, care prevede că: „nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe 

venit, ….b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în conformitate cu 

legislația în vigoare.” 

Or, silogismul avansat este eronat, întrucât ca orice excepţie de la regula 

generală, în speţă cea a impozitării veniturilor din salarii şi celor asimilate acestora, 

aceasta este de strictă interpretare şi aplicare (exceptio est strictissimae interpretationis 

et applicationis). Un argument în acest sens, sunt şi dispoziţiile art. 34 alin. 1 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă care stabilesc că în limbajul 

normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. Or, excepţia 

prevăzută de art. 76 alin. 4 litera b) din Legea nr. 227/2015 se referă la „drepturile de 

hrană” şi nu la „indemnizaţia de hrană” obiect al prezentului litigiu.  

De altfel, capitolul III, secțiunea I, pct. 12, alin. 13 din HG nr. 1/2016 privind 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 defineşte expres 

noţiunea de „drepturi de hrană”. Astfel, textul stipulează că în sensul prevederilor art. 

76 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, în categoria drepturilor de hrană acordate de 

angajatori angajaţilor, potrivit legii, se cuprind: 
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a) alocaţiile zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanţă, internă 

şi internaţională, diferenţiată pe categorii de acţiuni; 

b) contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru 

asigurarea alimentaţiei de efort necesare în perioada de pregătire; 

c) drepturile de hrană în timp de pace, primite de personalul din sectorul de 

apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi valoarea financiară 

a normei de hrană, atunci când nu beneficiază de drepturi în natură, acordată 

personalului militar şi civil, poliţiştilor şi poliţiştilor de penitenciare şi personalul civil 

din sistemul administraţiei penitenciare în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

d) alte drepturi de această natură primite potrivit actelor normative specifice, 

cum ar fi: alocaţia de hrană zilnică pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe 

nave; alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din unităţile bugetare şi 

din regiile autonome/societăţile cu specific deosebit; alocaţia de hrană acordată 

donatorilor onorifici de sânge; alocaţia de hrană pentru consumurile colective din 

unităţile sanitare publice şi altele asemenea.” 

În consecinţă, indemnizaţia de hrană acordată în sectorul bugetar, inclusiv în 

sectorul sanitar nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 76 alin. 4 litera b) din Legea nr. 

227/2015, ce rămân aplicabile doar pentru categoriile speciale de drepturi de hrană în 

temeiul unor normative speciale. 

Natura juridică a acestei indemnizații fiind cea a unui drept salarial care face 

parte din veniturile salariale ale personalului din sectorul bugetar în înțelesul 

dispozițiilor art. 76 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, rămâne așadar 

aplicabilă regula generală potrivit căreia indemnizația de hrană se impozitează prin 

cumulare cu veniturile salariale realizate în luna în care se acordă angajatului de către 

angajator în conformitate cu art. 78 din același act normativ. 

De asemenea, potrivit art. 76 alin. 1, art. 78, art. 139 alin. 1 lit. a) și art. 157 

alin. 1 lit. a) din Legea nr. 227/2015 pentru orice venit de natură salarială se datorează 

impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, respectiv contribuția de asigurări 

sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, prevăzute de art. 220 ind. 4 alin. 

1 lit. a din Legea nr. 227/2015. 

În ceea ce priveşte contribuţiile de asigurări sociale şi asigurări sociale de 

sănătate, Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 5/20.01.2020, obligatorie, 

potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, a admis sesizarea 

formulată de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă, în dosarul nr. 92/119/2019 şi, în 

consecință, a stabilit: „În interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. 

a), art. 142 lit. s) pct. 3, precum şi ale art. 157 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizația 

de hrană acordată personalului din sistemul sanitar, în conformitate cu dispozițiile 

art. 18 alin. (1) şi (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se cuprinde în 

baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și în baza de calcul al contribuției 

de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018.” 

A reţinut Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin considerentele deciziei că: 

„79. Întrucât nu mai erau beneficiari de tichete de masă, începând cu data de 1 

ianuarie 2018, salariaţii din domeniul sanitar vizaţi nu mai puteau beneficia de la 

aceeaşi dată de excepţia legală de la lit. r) - tichetele de masă - a art. 142 din Codul 

fiscal, iar aceasta nici pe considerentul preluării acestui regim juridic, prin înlocuirea 

tichetelor de masă cu indemnizaţia de hrană. 80. Pentru a se beneficia de acest regim 

era necesar ca noul drept salarial să fi fost reglementat în mod expres în conţinutul 

normei legale, având în vedere că situaţiile de excepţie sunt de strictă interpretare, iar 

acestea nu pot fi extinse prin analogie. Oricum, cele două categorii de venituri 

asimilate salariilor au regimuri juridice distincte, care se referă atât la titulari, la 

raportul juridic care le fundamentează, cât şi la modul de calcul. 81. Totodată, 
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indemnizaţia de hrană nu poate fi considerată ca fiind inclusă în excepţia de la lit. s) 

pct. 3 - hrana şi drepturile de hrană acordate potrivit legii (situaţia fiind similară şi 

pentru pct. 4 - hrana acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care, potrivit 

legislaţiei în materie, este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii) din 

art. 142 al Codului fiscal. 

(...) 

85. Confirmarea acestui raţionament a fost făcută prin adoptarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi modificările aduse Codului fiscal. Astfel, 

indemnizaţia de hrană a fost reglementată distinct în art. 76 alin. (3) lit. i) ca venit 

asimilat salariilor, alături de tichetele de masă - lit. h) şi hrana - lit. b), fiind inclusă 

în mod expres în art. 139 (baza de calcul al contribuţiei la asigurări sociale) lit. r), 

spre deosebire de tichetele de masă/hrana şi drepturile de hrană acordate potrivit 

legii, pentru care s-a menţinut excluderea din această bază, prin art. 142 lit. r) şi lit. 

s) pct. 3. 

86. Viziunea distinctă şi raţiunea modificărilor sunt reflectate inclusiv în 

expunerea de motive a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, în care se 

reţine, pe de o parte, „luând în considerare necesitatea clarificării regimului fiscal 

aplicabil biletelor de valoare acordate potrivit Legii nr. 165/2018, care se aplică 

începând cu 1 ianuarie 2019, s-a reglementat tratamentul fiscal aplicabil biletelor de 

valoare care se acordă şi sub forma tichetelor culturale", iar, pe de altă parte, "având 

în vedere necesitatea clarificării regimului fiscal aplicabil indemnizaţiei de hrană şi 

indemnizaţiei de vacanţă, acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare". 

87. Faptul că indemnizaţia de hrană a fost inclusă expres în enumerarea din 

cuprinsul art. 139 alin. (1) din Codul fiscal ca făcând parte din baza de calcul al 

contribuţiei de asigurări sociale, în urma modificărilor aduse acestui text de lege prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, nu poate duce la concluzia că până 

la acel moment aceasta era exclusă de la plata contribuţiei, faţă de caracterul de venit 

salarial, de lipsa unei prevederi legale de excepţie exprese în acest sens, precum şi de 

imposibilitatea asimilării sau circumscrierii unei alte situaţii de excepţie, astfel cum 

rezultă din reglementările deja evocate. 

88. În ce priveşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, concluzia este în acelaşi sens. 

89. Potrivit dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, între 

categoriile de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt 

enumerate în mod expres veniturile din salarii şi asimilate salariilor, definite conform 

art. 76 din acelaşi act normativ. 

90. Potrivit dispoziţiilor art. 157 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, baza lunară 

de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice 

care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut 

care include veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui 

contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special 

prevăzut de lege. 

91. De asemenea, singurele excluderi din baza de calcul al contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate sunt cele prevăzute de alin. (2) al art. 157 din Codul 

fiscal, care face trimitere şi la art. 142 din acelaşi act normativ, inclusiv lit. s), dar 

care, aşa cum s-a arătat deja, nu poate fi interpretat în sensul altei excluderi în afara 

celor prevăzute expres, între care nu se regăseşte indemnizaţia de hrană. 

92. Includerea expresă şi în acest caz a indemnizaţiei de hrană în baza de 

calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute de art. 157 din Codul 

fiscal prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, sub forma lit. t), nu 
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duce, în aplicarea aceluiaşi raţionament, la concluzia excluderii indemnizaţiei de 

hrană de la plata cotei aferente pentru perioada de referinţă. 

93. Un argument în plus este reprezentat şi de faptul că indemnizaţia de hrană 

nu poate fi considerată o excepţie de la baza de calcul, în temeiul art. 142 lit. s), în 

aplicarea art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, şi, în acelaşi timp, să fie inclusă în 

această bază, conform art. 157 alin. (1) lit. t). Dacă indemnizaţia de hrană s-ar fi 

circumscris vreuneia dintre literele art. 142, în mod evident, nu ar mai făcut obiectul 

reglementării din art. 157 alin. (1) lit. t).” 

Având în vedere caracterul interpretativ al deciziei, dezlegarea dată asupra 

naturii juridice a indemnizaţiei de hrană şi a regimului fiscal este obligatorie în temeiul 

art. 521 C.pr.civ, făcând corp comun cu textele normative pentru a căror interpretare a 

fost dată.” 

În ceea ce priveşte soluţii distincte pronunţate în cauze similare, aşa cum a 

reţinut şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „în sistemul de drept românesc 

jurisprudenţa nu constituie izvor de drept, instanţele judecătoreşti nefiind ţinute de 

soluţiile pronunţate anterior de alte instanţe. Hotărârile judecătoreşti au aplicabilitate 

numai la speţă, efectele lor neputând fi extinse la cauze similare cu care instanţele au 

fost învestite”. .”(Decizia Î.C.C.J. nr. 2/2015 – publicată în Monitorul Oficial nr. 201 

din 26 martie 2015). 

În acest context trebuie menţionat că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a statuat în mod constant că divergenţele de jurisprudenţă 

constituie, prin natura lor, consecinţa inerentă a oricărui sistem judiciar care se 

bazează pe un ansamblu de instanţe de fond, având competenţă în raza lor teritorială. 

Astfel, în Cauza Zelca contra României, Curtea a subliniat că din perspectiva art. 6 

paragraf 1 a Convenţiei, esenţial este „dacă sistemul naţional prevede un mecanism 

capabil să asigure consecvența practicii instanţelor interne, în ciuda faptului că 

procesul de unificare şi asigurare a consecvenţei jurisprudenţei poate necesita o 

anumită perioadă de timp [a se vedea Schwarzkopf şi Taussik împotriva Republicii 

Cehe (dec.), nr. 42162/02, 2 decembrie 2008”. Or, Decizia nr. 5/2020 a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie are tocmai această finalitate legală de unificare interpretativă a unei 

jurisprudenţe neunitare, fără a se putea susţine că interpretarea dată, contrară unei 

soluţii favorabile reclamanţilor, este sursa unei inechităţi sociale. Aşa cum a reţinut 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: „Soluţia aplicată (...) în cauza reclamanţilor a 

urmat interpretarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; având în vedere toate elementele 

menţionate anterior, Curtea consideră că mecanismul prevăzut la art. 329 C.proc.civ., 

ca mecanism destinat să soluţioneze, nu să împiedice, hotărâri judecătoreşti 

contradictorii s-a dovedit a fi eficient, deoarece, într-o perioadă rezonabil de scurtă, a 

pus capăt divergenţelor de jurisprudenţă (...), declarând inadmisibile toate plângerile 

formulate de reclamanţi”. Or, pentru identitate de raţiune, considerentele Curții 

Europene sunt aplicabile şi în prezenta cauză, procedura prevăzută de art. 519 şi urm. 

având aceeași finalitate legală. 

În consecință, față de considerentele expuse, având în vedere și dispozițiile art. 

480 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea de Apel respinge apelul formulat împotriva 

sentinţei nr. 239/12.03.2020 a Tribunalului Vaslui, sentinţă pe care o păstrează. 

 

10. Contestaţie împotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii în muncă, 

stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate 

desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și II de 

muncă în vederea pensionării 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei de pensionare; dovada vechimii 

în muncă; stagiul de cotizare în sistemul public de pensii; dovedirea perioadelor de 
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activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și 

II de muncă în vederea pensionării. 

Temei de drept: art. 17, art. 158 alin. 1, 6, art. 159 din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, art. 6 din Ordinul 50/1990 pentru precizarea 

locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care 

se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării; art. 1530, art. 1531, 

art. 1535 Cod civil, Ordonanța Guvernului nr. 13/2011. 

 

Din verificarea documentaţiei depuse de intimată, documentaţie ce a stat la 

baza emiterii celor două decizii contestate, nu rezultă îndeplinirea de către intimata a 

obligaţiei de a emite adresă către emitentul adeverinţei, în vederea punerii la 

dispoziţie a documentaţiei ce a stat la baza emiterii acesteia, pentru ca în urma 

verificării să poată ajunge la concluzia reţinută prin deciziile contestate. Aceste 

demersuri, ce cădeau în sarcina intimatei,în timpul procedurii administrative de 

analiză a cererii contestatorului, au fost efectuate de instanţă în timpul cercetării 

judecătoreşti, unitatea emitentă depunând la dosar întreaga documentaţie spre 

verificare.  

Adeverinţa emisă de SC „A” SA Iași, ce atestă încadrarea în grupe superioare 

de muncă, este emisă cu respectarea dispoziţiilor legale și casa de pensii nu are nici o 

competență în a stabili grupa de muncă din care a făcut parte activitatea desfăşurată 

de un angajat potrivit normelor legale, astfel că nu poate să facă abstracţie de 

existența unei astfel de încadrări în grupa de muncă, expres evidenţiată în carnetul de 

muncă al acestuia sau atestată prin adeverinţe de angajatori, cu atât mai mult cu cât 

nu a respectat obligaţia imperativă stabilită de dispozițiile art. 158 alin. 6 din Legea 

263/2010. 

Având în vedere faptul că suma cuvenită cu titlu de pensie, astfel cum va 

rezulta din calcularea punctajului de pensie cu valorificarea menţiunilor din 

adeverinţa nr.135/2017, referitor la stagiul de cotizare realizat în grupa a II – a de 

muncă (ca efect al aplicării dispozițiilor art.169-169 ind.1 din Legea 263/2010), va fi 

mai mare decât cea stabilită prin decizia contestată, se constată îndreptățirea 

contestatorului la dobândă legală penalizatoare în funcţie de scadenţa lunară a 

fiecărei sume, începând de la data de 09.10.2019 și până la data plăţii efective. 

Este real că în calitate de autoritate care administrează sistemul public de 

pensii, Casa de Pensii are o competenţă legală de verificare a documentației 

necesare, dar controlul exercitat în procedura de stabilire sau de recalculare a 

drepturilor de pensie nu poate depăși, prin extensiune, limitele procedurale legale, 

pentru că, în caz contrar se ajunge la eludare principiilor de baza stabilite de Ord. 

50/1990 și, în consecință, la pur arbitrariu. În acest sens, apelanta nu poate opune 

intimatului apărări ținând de modalitatea concretă de încadrare la nivelul unității a 

personalului în grupa I și II de muncă, în condițiile în care întreaga procedura legala 

a fost urmată și au fost prezentate inclusiv actele de nominalizare și încadrare a 

personalului în grupe de muncă, atât timp cât actele juridice emise nu au fost 

invalidate legal și se află în circuitul civil.  

De altfel, teza nelegalei încadrări a activității reclamantului susținută de 

apelanta nu poate fi primită nici din perspectiva dispozițiilor Ordinului 50/1990, 

această teză făcând o aplicare univocă a textului legal. Or, practica judiciară a 

statuat că prevederile Ordinului nr. 50/1990 nu sunt limitative şi nu pot fi interpretate 

restrictiv. De altfel art. 3 din Ordinul 50/1990 stipulează expres: "beneficiază de 

încadrarea în grupele I și II de muncă, potrivit celor menționate, fără limitarea 

numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, 

tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici de calitate, precum și 

alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă și activitățile 

prevăzute în anexele nr. 1 și 2”. Or, unitatea angajatoare a făcut precizări exprese în 
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cuprinsul adeverinţei cu privire la condiţiile de muncă ale reclamantului, aşa cum s-a 

expus anterior.  

Obligarea apelantei la valorificarea adeverinţelor emise în temeiul legii cu 

respectarea condiţiilor de formă şi în baza documentelor verificabile nu constituie în 

nici un caz o adăugare, pe cale pretoriană a altor activităţi şi locuri de muncă faţă de 

cele din anexe ci impun aplicarea dispoziţiilor legale care prevăd regulile şi condiţiile 

de dovedire a activităţii prestate în grupe de muncă. 

 

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

403/29.09.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 437/03.06.2020 Tribunalul Iași a admis contestaţia, 

astfel cum a fost completată, formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu 

intimata casa teritorială de pensii. 

A anulat Decizia nr. 84002/R/07.11.2019 emisă pe numele contestatorului de 

casa teritorială de pensii. 

A obligat intimata casa de pensii să emită pe numele contestatorului o nouă 

decizie de soluţionare a cererii de pensionare înregistrată sub nr. 84002/09.10.2019 

prin care să valorifice în favoarea acestuia, începând cu data de 09.10.2019, datele 

privind desfăşurarea activităţii în grupa a II-a de muncă evidenţiate în Adeverinţa nr. 

180/21.04.2016, emisă de SC „A” SA Iași, urmând ca drepturile de pensie stabilite 

prin noua decizie să fie plătite contestatorului în cuantum majorat cu dobânda legală 

penalizatoare, în funcţie de scadenţa lunară a fiecărei sume, începând de la data de 

09.10.2019 și până la data plății efective.  

A obligat intimata să plătească contestatorului suma de 1300 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Contestatorul X a solicitat instanţei de judecată anularea Deciziei nr. 

84002/R/07.11.2019 emisă de casa teritorială de pensii. De asemenea, contestatorul a 

mai solicitat şi obligarea intimatei la plata drepturilor de pensie ce urmează a fi 

stabilite prin noua hotărâre să fie plătite într-un cuantum majorat cu dobânda legală, 

începând cu data depunerii deciziei de pensionare şi până la data plăţii efective, 

precum şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

Cu privire la capătul principal de cerere, anume anularea deciziei emise de casa 

judeţeană de pensii, instanţa constată că, potrivit art. 158 alin. 1 din Legea nr. 

263/2010 perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la 

data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea 

reducerii vârstelor standard de pensionare, iar conform alin. 4 adeverinţele care atestă 

încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai 

în situaţia în care au fost emise conform legii. Art. 159 alin. 1 din aceeaşi lege 

stabileşte că pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) (vechimea în muncă 

recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001) şi art. 17 

(constituie stagiu de cotizare și perioada suplimentară la vechimea în muncă în baza 

legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru perioadele realizate în grupa I și a 

II-a), dovada vechimii în muncă, 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. 

Conform punctului 7 din Ordinul nr. 50/1990: „Încadrarea în grupele I şi II de 

muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse în 

aceste grupe, cu condiţia ca, pentru grupa I, personalul să lucreze în aceste locuri cel 

puţin 50%, iar pentru grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru.” 

Raportat la aceste prevederi legale, instanţa apreciază nu a fost corect analizată 

adeverinţa nr. 180/21.04.2016 emisă de SC „A” SA. Astfel, se arată în cuprinsul 
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adeverinţei împrejurarea că X a avut meseria de strungar în cadrul secţiei Mecanică 

Uşoară, fiind încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 100% şi a efectuat 

lucrări specifice meseriei în aceleaşi condiţii cu muncitorii de bază, loc de muncă unde 

se execută operaţiuni prevăzute la poz. 42 (operaţiuni de tratament termic efectuat în 

plumb topit, recoacerea în cuptoare în care se utilizează pentru protecţia suprafeţei 

pieselor mediu reductor de oxid de carbon, tratarea termo-chimică a oţelului). 

De asemenea, adeverinţa a cărei valorificare se solicită a fost emisă de 

angajator în baza documentelor verificabile, aflate în arhiva societăţii, sub sancţiunea 

prevăzută de codul penal pentru falsul în înscrisuri oficiale. 

Aceasta se coroborează şi cu obligaţia instituită de dispozițiile art. 158 alin. 6 

din Legea nr. 263/2010, modificată şi completată, conform căreia: „În situaţia în care 

există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a 

de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la 

dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de pensii, 

după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 

2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în 

fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în 

domeniu.” 

Or, din verificarea documentaţiei depuse de intimată, documentaţie ce a stat la 

baza emiterii celor două decizii contestate, nu rezultă îndeplinirea de intimată a 

obligaţiei de a emite adresă către emitentul adeverinţei, în vederea punerii la dispoziţie 

a documentaţiei ce a stat la baza emiterii acesteia, pentru ca în urma verificării să 

poată ajunge la concluzia reţinută prin deciziile contestate. 

Aceste demersuri, ce cădeau în sarcina intimatei, în timpul procedurii 

administrative de analiză a cererii contestatorului, au fost efectuate de instanţă în 

timpul cercetării judecătoreşti, unitatea emitentă depunând la dosar, întreaga 

documentaţie spre verificare.  

Astfel, cum rezultă din analiza menţiunilor înscrise în carnetul de muncă, X a 

fost încadrat încă de la data de 01.02.1979 în meseria de strungar, la „I” Iași („A”). În 

conformitate cu art. 6 din Ordinul nr. 50/1990: „nominalizarea persoanelor care se 

încadrează în grupele I şi a II-a de muncă se face de către conducerea unităţilor 

împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de 

muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective.” Arată unitatea 

angajatoare că, prin Decizia nr. 17/01.02.2001 a SC „A” SA Iași a fost acordată grupa 

I, respectiv grupa a II-a de muncă, salariaţilor indicaţi în tabelul nr. 403/19.01.2001, 

iar contestatorul figurează în tabelul 403/19.01.2001 cu program de 100% din timpul 

lucrat în perioada 01.02.1979-01.12.1997, aferent grupei a II-a de muncă. 

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că adeverinţa emisă de SC „A” SA Iași, 

ce atesta încadrarea în grupe superioare de muncă este emisă cu respectarea 

dispoziţiilor legale și casa de pensii nu are nici o competență în a stabili grupa de 

muncă din care a făcut parte activitatea desfăşurată de un angajat potrivit normelor 

legale mai sus menţionate, astfel că nu poate să facă abstracţie de existența unei astfel 

de încadrări în grupa de muncă, expres evidenţiată în carnetul de muncă al acestuia sau 

atestată prin adeverinţe de angajatori, cu atât mai mult cu cât nu a respectat obligaţia 

imperativă stabilită de dispozițiile art. 158 alin. 6 din Legea nr. 263/2010. 

Pentru aceste argumente, instanţa admite capătul principal de cerere privind 

anularea deciziei de pensionare nr. 84002/R/07.11.2019 emisă de casa judeţeană de 

pensii. 

Ca o consecinţă directă a acestui fapt, instanţa obligă intimata şi la emiterea 

unei noi decizii de soluţionarea a cererii nr. 84002/09.10.2019 cu valorificarea 

adeverinţei nr. 180/21.04.2016 emisă de SC „A” SA, urmând ca drepturile stabilite să 

fie plătite de începând cu data depunerii cererii de stabilire a drepturilor de pensie . 
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Contestatorul a solicitat ca aceste drepturi bănești să-i fie achitate cu dobândă 

legală, urmărind astfel sancţionarea intimatei pentru executarea cu întârziere a 

obligaţiei care îi incumbă şi acoperirea beneficiului nerealizat.  

Tribunalul reține că în materia dobânzii legale sunt aplicabile dispoziţiile 

Noului Cod civil - Legea nr. 287/2009, republicată - art. 1530, art. 1531, art. 1535, 

respectiv OG nr. 13/2011. Conform dispozițiilor art. 1531 Noul Cod Civil: „Creditorul 

are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul 

neexecutării. 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. Creditorul are dreptul şi la repararea prejudiciului 

nepatrimonial.” 

Prin dispozițiile art. 1535 Noul Cod civil, se statuează: 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 același sens fiind și 

dispozițiile art. 2 din OG nr. 13/2011, „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”. 

Concluzia care se desprinde din aceste prevederi legale este aceea că daunele 

interese constau în dobânda legală, ce curge de drept, fără punerea în întârziere, de la 

data scadenţei drepturilor. De asemenea, aceste acte normative reglementează două 

categorii principale de dobândă, respectiv dobânda legală remuneratorie şi dobânda 

penalizatoare/moratorie pentru obligaţii băneşti. Fiind reglementate de lege, cele două 

categorii de dobânzi sunt dobânzi legale. În înţelesul OG nr. 13/2011, dobânda 

remuneratorie este dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la 

un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii termenului scadenţei 

obligaţiei. Dobânda remuneratorie reprezintă dobânda datorată de către debitor cu titlu 

de preţ al folosinţei capitalului creditorului. În schimb, dobânda penalizatoare este 

dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei 

respective la scadenţă. Aşadar, dobânda penalizatoare are natura juridică de daună 

moratorie, fiind datorată de către debitor pentru neplata la scadenţă a sumei de bani pe 

care trebuie să o remită creditorului.  

Având în vedere faptul că suma cuvenită cu titlu de pensie, astfel cum va 

rezulta din calcularea punctajului de pensie cu valorificarea menţiunilor din adeverinţa 

nr. 135/2017, referitor la stagiul de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă (ca efect 

al aplicării dispozițiilor art. 169-169 ind. 1 din Legea nr. 263/2010), va fi mai mare 

decât cea stabilită prin decizia contestată, tribunalul constată îndreptățirea 

contestatorului la dobândă legală penalizatoare în funcţie de scadenţa lunară a fiecărei 

sume, începând de la data de 09.10.2019 și până la data plăţii efective. 

Cât priveşte solicitarea contestatorului de obligare a intimatei şi la plata 

cheltuielilor de judecată, instanţa constată întemeiată cererea, prin raportare la 

prevederile art. 453 C.proc.civ. potrivit cu care „partea care pierde procesul va fi 

obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”, 

instanţa dispune obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de 

contestator, cu judecata cauzei în fond, în cuantum de 1300 lei reprezentând onorariu 

de avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel casa de pensii, considerând-o 

nelegală și netemeinică. 

Motivează apelanta că instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt, însă nu 

a analizat obiectiv toate probele administrate şi nu a interpretat legal şi fundamentat 

dispoziţiile legale aplicabile. Consideră că în mod greşit prima instanţă a admis 
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contestaţia intimatului, în condiţiile în care funcţia deţinută – de strungar – nu 

presupune desfăşurarea operaţiilor precizate de poziţia nr. 42 din Anexa 2 a Ordinului 

M.M.O.S. nr. 50/1990 cu modificările şi completările ulterioare. 

Întrucât prin actul normativ sus amintit sunt enumerate limitativ meseriile şi 

funcţiile care pot beneficia de grupa a II-a de muncă, rezultă că intimatul care a 

îndeplinit meseria de strungar şi maistru, care nu presupune desfăşurarea activităţilor 

din actul indicat, nu poate beneficia de grupa a II-a de muncă, întrucât la dosar nu 

există documente din care să rezulte că aceasta îşi desfăşura activitatea 100% din 

programul de lucru cum precizează adeverinţa, efectiv alături de personalul muncitor 

de bază. 

Or, meseria/funcţia intimatului de „strungar” nu se circumscrie dispoziţiilor 

prevăzute de punctul 42 menţionată de adeverinţa nevalorificată, Anexa 2 a Ordinului 

nr. 50/1990 cu modificările şi completările ulterioare, care expres şi limitativ locuri de 

muncă, activităţi sau categorii profesionale care beneficiază de încadrare în grupa a II-

a de muncă.  

De asemenea, solicită a se observa că în carnetul de muncă al intimatului nu 

există nici o menţiune despre grupa superioară de muncă, deşi angajatorul avea 

obligaţia legală, în conformitate cu prevederile Decretului nr. 92/1976 în vigoare până 

la data de 31.12.2010 şi ale Ordinului nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de 

întocmire, completare, păstrare şi evidenţă a carnetului de muncă, să înregistreze în 

carnetul de muncă activităţile desfăşurate în grupele I și II de muncă.  

Având în vedere că perioada la care se referă intimatul este de înainte de 

01.04.2001, iar cererea de pensionare este din data de 25.06.2018, se află imperiul 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aşa încât, conform art. 3 

alin. 1 lit. p), stagiul de cotizare este definit ca fiind perioada de timp pentru care s-au 

datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea 

pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare 

socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii. 

După cum bine se ştie, regula generală este că dovedirea stagiilor de cotizare 

realizate până la 01.04.2001 se face prin carnetul de muncă întocmit şi completat 

conform dispoziţiilor Decretului nr. 92/16.04.1976 privind carnetul de muncă. Numai 

în situaţia în care persoana nu mai deţine carnetul de muncă, dovada stagiului de 

cotizare se poate face prin alte documente. 

Apelanta face și analiza dispoziţiilor Legii nr. 263/2010 și a HG nr. 257/2011 

cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond și de formă pentru încadrarea în grupe 

superioare de muncă, susţine că pretenţiile intimatului sunt neîntemeiate, întrucât 

adeverinţa ce atestă încadrarea acesteia în grupa superioară de muncă ar fi incompletă, 

eronată şi în contradicţie cu răspunsul R87/30.03.2001 al MMPS care ar preciza că 

Tabelul 403 ar fi nelegal. 

În sprijinul raţionamentului său, apelanta solicită a se reţine considerentele de 

la pct. 62 din Decizia nr. 9/16 mai 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (M. Of. nr. 

891/08.11.2016) al cărei conţinut îl redă în integralitate. 

În concluzie, solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat.  

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 263/2010, H.G. nr. 

257/20.03.2011, Ordinului M.M.O.S. nr. 50/1990 şi ale Codului de procedură civilă cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

Reiterează intimatul susţinerile din cererea de chemare în judecată, în sensul 

că, potrivit art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 beneficiază de încadrarea în grupa I și a II-a 

de muncă, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate, muncitori, 

ingineri, subingineri, tehnicieni, personal de întreţinere și reparaţii, controlul tehnic de 
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calitate, precum și alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă 

și activităţi prevăzute în anexele 1 și 2. 

De asemenea, conform art. 6 din acelaşi act normativ, nominalizarea 

persoanelor care se încadrează în grupa I și a II-a de muncă se face de conducerea 

unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ținându-se seama de condiţiile 

deosebite de muncă concrete în care își desfăşoară activitatea persoanele respective 

(nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică, 

etc.). 

Faţă de aceste dispoziţii legale, consideră că este evident că enumerarea de la 

art. 3 nu este una limitativă, ci doar exemplificativă. 

Adeverinţa nr. 180/21.04.2016 eliberată de SC „A” SA atesta împrejurarea că, 

în perioada 01.02.1979 - 01.04.1992 având meseria de strungar, în cadrul Secţiei 

Mecanică Uşoară, a fost încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, 

conform nominalizării efectuate prin Tabel nominal nr. 403/19.01.2001 și Decizia 

C.A. nr. 17/01.02.2001. 

Temeiul juridic al încadrării în grupa a II-a de muncă îl reprezintă Ordinul nr. 

50/1990, Anexa 2 pct. 3 poz. 42. 

Această adeverinţă este emisă pe baza documentelor verificabile aflată în 

arhivele societăţii şi cunoscând prevederile Codului penal referitoare la falsul în 

înscrisuri oficiale. 

În legătură cu Răspunsul R87/200L solicită a se observa că se referă la alte 

documente, nu se referă la Tabelul nr. 403 și Decizia nr. 17/2001 prin care s-a făcut 

încadrarea intimatului în grupa a II-a de muncă. 

Referitor la cheltuielile de judecată, consideră că mod corect instanţa de fond, 

în temeiul dispoziţiilor art. 453 C.proc.civ., față de admiterea contestaţiei, dovada 

efectuării cheltuielilor și complexitatea cauzei, a dispus obligarea intimatei și la plata 

cheltuielilor de judecată efectuate la fond. 

Casa judeţeană de pensii nu este la prima contestaţie formulată împotriva unei 

decizii la emiterea căreia aceasta a refuzat valorificarea grupelor de muncă înscrise în 

carnetele de muncă și/sau adeverinţe. Și în toate aceste contestaţii instanţele de 

judecată s-au pronunţat în mod constant în sensul admiterii lor și a obligării casei de 

pensii la emiterea de noi decizii cu valorificarea grupelor de muncă, cu obligarea 

acestora la plata drepturilor astfel cuvenite, cu dobânda legală și cheltuieli de judecată. 

Dacă şi după astfel de soluţii pronunţate de tribunal și curte, casa de pensii tot refuză 

să respecte dispoziţiile legale, în mod evident nu este doar vorba de o interpretare 

diferită. 

În concluzie, solicită respingerea apelului şi menţinerea sentinţei instanţei de 

fond ca fiind legală si temeinică, cu obligarea apelantei și la plata cheltuielilor de 

judecată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 263/2010, Ordin nr. 50/1990, 

Ordin nr. 125/1990, HG nr. 257/2011. 

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

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată 

următoarele: 

Prin adeverinţa nr 180/21.04.2016, SC „A” SA Iași atestă împrejurarea că în 

perioada 1.02.1979 – 25.11.1981 contestatorul având meseria de strungar în cadrul 

Secţiei Mecanică Uşoară a fost încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 100% 

conform nominalizării efectuate prin Tabelul nominal nr 403/19.01.2001 şi Decizia 

CA nr. 17/01.02.2001, temeiul juridic al încadrării îl reprezintă Ordinul nr. 50/1990 

anexa 2 pct. 3 poz. 42. 

Se mai precizează în cuprinsul adeverinţei faptul că a efectuat lucrări specifice 

meseriei menţionate în aceleaşi condiţii de noxe depăşite cu muncitorii de bază, loc de 

muncă unde se execută operaţiuni prevăzute la poz. 42 (operaţiuni de tratament termic 
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efectuat în plumb topit, recoacerea în cuptoare în care se utilizează pentru protecţia 

suprafeţelor pieselor mediu reductor de oxid de carbon, tratarea termică a oţelului) 

precum şi faptul că adeverinţa s-a eliberat în baza documentelor verificabile, aflate în 

arhiva societăţii, sub sancţiunea prevăzută de codul penal pentru falsul în înscrisuri 

oficiale. 

Apelanta Casa Judeţeană de Pensii Iaşi a refuzat valorificarea acestei 

adeverinţe susţinând că meseria de strungar nu regăseşte în prevederile punctului 42 

anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990.  

În raport de criticile pe care apelanta le aduce sentinţei primei instanţe, instanța 

apreciază că în mod corect prima instanța a admis contestația și a obligat casa 

judeţeană de pensii să emită o nouă decizie de pensie prin care să fie valorificate 

menţiunile din adeverinţa nr. 180/21.04.2006 eliberată de SC „A” SA („I”) Iaşi . 

Astfel, aşa cum a reţinut şi prima instanţa, potrivit art. 158 din Legea nr. 

263/2010 cu modificări ulterioare adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în 

fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost 

emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 

aprilie 2001. Dispoziţiile legale condiționează valorificarea perioadei atestate ca fiind 

lucrată în grupa de munca exclusiv prin prisma a două elemente referitoare la: 

emiterea adeverinței conform legii și emiterea acesteia pe baza documentelor 

verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.  

În ceea ce privește cel dintâi element angajatorul a completat toate rubricile 

prevăzute în modelul de adeverinţă prevăzut în Anexa 14 din HG nr. 257/2011, iar 

apărările apelantei, potrivit cărora poziţia nr. 42 din Anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990 

este incorect indicată, deoarece meseria de strungar nu se încadrează în aceste 

dispoziţii ţin de încadrarea activităţii în grupa de muncă şi nu de o eroare de 

completare a adeverinţei, aşa cum se susține prin apel.  

În ceea ce priveşte încadrarea activităţii, se reţine că potrivit art. 6 din Ordinul 

50/1990 „nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I și II de muncă se 

face de către conducerea unităților împreună cu sindicatele libere din unități, ținându-

se seama de condițiile deosebite de muncă concrete în care își desfășoară activitatea 

persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiții nefavorabile de microclimat, 

suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare 

etc.)”. 

Față de prevederile legale citate, apărările apelantei tind la anihilarea 

competenței organelor abilitate de la nivelul unităților angajatoare de stabilire a 

personalului și activităților ce se încadrează în grupa I și II de munca. Este real că în 

calitate de autoritate care administrează sistemul public de pensii, Casa de Pensii are o 

competenţă legală de verificare a documentației necesare, dar controlul exercitat în 

procedura de stabilire sau de recalculare a drepturilor de pensie nu poate depăși, prin 

extensiune, limitele procedurale legale, pentru că, în caz contrar se ajunge la eludare 

principiilor de baza stabilite de Ordinul nr. 50/1990 și, în consecință, la pur arbitrariu. 

În acest sens, apelanta nu poate opune intimatului apărări ținând de modalitatea 

concretă de încadrare la nivelul unității a personalului în grupa I și II de muncă, în 

condițiile în care întreaga procedura legala a fost urmată și au fost prezentate inclusiv 

actele de nominalizare și încadrare a personalului în grupe de muncă, atât timp cât 

actele juridice emise nu au fost invalidate legal și se află în circuitul civil.  

De altfel, teza nelegalei încadrări a activității reclamantului susținută de 

apelanta nu poate fi primită nici din perspectiva dispozițiilor Ordinului nr. 50/1990, 

această teză făcând o aplicare univocă a textului legal. Or, practica judiciară a statuat 

că prevederile Ordinului nr. 50/1990 nu sunt limitative şi nu pot fi interpretate 

restrictiv. De altfel art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 stipulează expres: „beneficiază de 

încadrarea în grupele I și II de muncă, potrivit celor menționate, fără limitarea 

numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, 
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tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici de calitate, precum și 

alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă și activitățile 

prevăzute în anexele nr. 1 și 2”. Or, unitatea angajatoare a făcut precizări exprese în 

cuprinsul adeverinţei cu privire la condiţiile de muncă ale reclamantului, aşa cum s-a 

expus anterior.  

În ceea ce priveşte actul administrativ intern de încadrare a activităţii 

salariaţilor în grupe de muncă, adeverinţele face trimitere la tabelul nr. 403/19.01.2001 

şi Decizia CA nr. 17/01.02.2001. 

Prin Decizia nr. 17/01.02.2001, Directorul General al SC „A” SA Iași a acordat 

salariaţilor grupa a II-a de muncă sau grupa I, după caz, pentru perioada 01.07.1976 - 

01.04.1992, conform tabelului nominal nr. 403/19.01.2001, cu specificaţia la art. 2 din 

decizie că: „Actualii şi foştii salariaţi pot beneficia de grupă de muncă şi pentru 

perioada ulterioară datei de 01.04.1992, lucrată în „A”, în condiţiile legii”. 

Contestatorul apelant se regăseşte la poziţia 151 în tabelul nominal 403/19.01.2001.  

Actele la care face trimitere adeverinţa în litigiu satisfac exigenţele impuse de 

art. 6 din Ordinul nr. 50/1990, iar apelanta, deşi invocă modificarea ulterioară a 

tabelului 403/19.01.2001, nu depune nicio dovada în acest sens. Răspunsul nr. 

R87/30.03.2001 emis de Inspecția Muncii este lipsit de relevanţa probatorie, în 

condiţiile în care din punct de vedere juridic acesta reprezintă o recomandare privind 

reanalizarea activităţii personalului din hala monobloc, cu reluarea prevederilor legale 

privind răspunderea conducerii unităţii privind încadrarea personalului în grupe de 

muncă.  

În consecinţă, întrucât niciuna din criticile formulate nu poate fi reţinută, atât 

timp cât reclamantul a prezentat documente valabile emise de angajator, apelanta era 

obligată să țină seama de ele, angajatorul fiind direct răspunzător de legalitatea, 

exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în 

adeverinţele pe care le-a emis. 

Obligarea apelantei la valorificarea adeverinţelor emise în temeiul legii cu 

respectarea condiţiilor de formă şi în baza documentelor verificabile nu constituie în 

nici un caz o adăugare, pe cale pretoriană a altor activităţi şi locuri de muncă faţă de 

cele din anexe ci impun aplicarea dispoziţiilor legale care prevăd regulile şi condiţiile 

de dovedire a activităţii prestate în grupe de muncă. 

În ceea ce privește cuantumul cheltuielilor de judecată reţine instanţa de apel 

faptul că onorariul avocatului în cuantum de 1300 de lei nu poate fi apreciat ca fiind 

unul disproporţionat faţă de complexitatea litigiului, miza acestuia şi activitatea 

prestată de apărătorul ales al contestatorului, nesubzistând motive de reducere a 

acestuia. 

În consecință, pentru toate motivele expuse, având în vedere și argumentele 

primei instanțe, Curtea de Apel respinge ca nefondat apelul formulat de Casa 

Judeţeană de Pensii Iaşi, motiv pentru care, în temeiul disp. art. 480 alin. 1 C.proc.civ., 

cu consecinţa păstrării sentinţei civile nr. 437/03.06.2020 a Tribunalului Iaşi. 

În temeiul disp. art. 453 C.proc.civ., având în vedere căderea în pretenţii a 

apelantei şi dovedirea cheltuielilor de judecată efectuate de intimat în legătură cu 

prezentul litigiu, în condiţiile art. 452 C.proc.civ., Curtea de Apel admite cererea 

intimatului X având ca obiect obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată şi 

obligă apelanta Casa Judeţeană de Pensii la plata sumei de 1000 de lei, reprezentând 

cheltuieli de judecată în apel, contravaloare onorariu avocat. 

 

11. Contestație decizie de suspendare a contractului individual de muncă din 

inițiativa angajatorului. Trimiterea în judecată a angajatului pentru fapte 

incompatibile cu funcția deținută 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 



107 

Indice alfabetic: contestație decizie de suspendare a contractului individual de 

muncă din inițiativa angajatorului; trimiterea în judecată a angajatului pentru fapte 

incompatibile cu funcția deținută. 

Temei de drept: art. 52 alin. 1 lit. b) Codul muncii. 

 

Dispozițiile art. 52 lit. b din Codul muncii nu condiționează dreptul 

angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă de interzicerea unor 

drepturi privind exercițiul activității remunerate ale angajatului prin ordonanță 

penală sau hotărâre judecătorească.  

Este adevărat că inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la 

soluţionarea definitiva a dosarului nr. ZY/245/2019, iar în cazul suspendării 

contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în ipoteza trimiterii în 

judecată a angajatului pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinuta, suspendarea 

este facultativă. (…)în prezenta cauză, probatoriul administrat nu relevă întrunirea 

cerințelor abuzului de drept mai sus enunțate, angajatorul făcând dovada respectării 

dispozițiilor art. 52 alin. 1 lit. b) teza a 2-a din Codul muncii.. 

Curtea reține specificitatea activității desfășurate de către apelant conform 

contractului individual de muncă, activitate ce presupune un grad de încredere ridicat 

în integritatea angajatului. Față de situația de fapt sesizată de către angajator și 

adusă la cunoștința organelor penale, situație de fapt ce a dus la trimiterea în 

judecată a angajatului, Curtea constată că măsura suspendării contractului individual 

de muncă se încadrează în limitele interne ale dreptului, fiind exercitat în mod 

rezonabil și cu bună-credință.  

În ceea ce privește aspectele legate de afectarea nivelului de trai prin 

suprimarea veniturilor realizate din muncă, Curtea reține dispozițiile art. 52 alin 2 din 

Codul muncii, potrivit cărora, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), daca se 

constata nevinovăția celui în cauza, salariatul își reia activitatea anterioara si i se 

plătește, în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, o 

despăgubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 

suspendării contractului. Aceste dispoziții legale sunt de natură a-l determina pe 

angajator la exercitarea cu bună-credință a măsurii suspendării contractului 

individual de muncă și de a-i repara angajatului prejudiciul produs în situația 

exercitării abuzive. 

 

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

361/22.09.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 16/07.01.2020 Tribunalul Iaşi a respins contestaţia 

formulată împotriva deciziei de suspendare nr. 7972/23.07.2019, de către contestatorul 

X în contradictoriu cu intimata BANCA W. 

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

fapt: 

Prin contestaţia ce face obiectul prezentei cauze, contestatorul X, a solicitat în 

contradictoriu cu intimata BANCA W anularea deciziei de suspendare nr. 

7972/23.07.2019 prin care intimata a dispus suspendarea contractului individual de 

munca în temeiul dispoziţiilor art. 52 alin 1 lit. b teza a doua din Legea nr. 53/2003 - 

Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, pe motiv de trimitere în 

judecată pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinuta, până la rămânerea definitiva a 

hotărârii judecătoreşti ce urmează a se pronunţa în cauza ce formează obiectul 

dosarului nr. ZY, aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi, obligarea la plata unei despăgubiri 

egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi 
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beneficiat contestatorul, de la data emiterii deciziei, respectiv de la data de 23.07.2019 

si până la reintegrarea efectiva a acestuia; reintegrarea în funcţia deţinuta anterior 

concedierii, conform art. 78 alin. 2 Codul Muncii; obligarea la plata cheltuielilor de 

judecata. 

Instanţa constată că prin Decizia nr. 7972/23.07.2019, intimata a decis 

suspendarea contractului individual de muncă al contestatorului începând cu data de 

29.07.2019, din funcţia de coordonator CRGN, funcţie asimilată în Clasificarea 

Ocupaţiilor din România (COR) cu funcţia Sef Birou (COR 121904), Departamentul 

Gestiune Numerar/Direcţia Transport și Gestiune Numerar/Serviciul Autorizare 

Operaţiuni Flux Numerar/Centru Regional Gestiune Numerar Iaşi, în temeiul disp. art. 

52 alin. 1 lit. b, teza a II-a din Legea 53/2003 - Codul Muncii, pe motiv de trimitere în 

judecată pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a 

hotărârii judecătoreşti ce urmează a se pronunţa în cauza ce formează obiectul 

dosarului nr. ZY, de pe rolul Judecătoriei Iaşi. 

Instanţa ia act de faptul că prin Rechizitoriul Ministerului Public - Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Iaşi din data de 22.05.2019, emis în dosarul A/P/2018, s-a dispus 

trimiterea în judecată a inculpatului X, pentru faptele constând în aceea că: „În 

perioada 27.06.2017-13.09.2017, în calitate de angajat la BANCA W, profitând de 

faptul că avea acces în tezaurul BĂNCII W - sucursala Iaşi, fiind și gestionar al 

sumelor de bani din tezaur, a sustras suma de 1.000.000 de lei, ascunzând lipsa 

acesteia prin înlocuirea etichetelor originale ale sacilor în care se aflau banii cu alte 

etichete ce indicau o valoare mai mare, iar în data de 17.05.2017 a încărcat fictiv 

soldul sucursalei BANCA W cu suma de 500.000 lei, prin intermediul sistemului 

informatic al unităţii bancare, deşi faptic, conform documentaţiei, această sumă nu a 

fost recepţionată, efectuând schimbare de cupiură în sistemul informatic (scriptic) 

pentru suma de 500.000 lei (din 10.000 buc. x 50 RON în 5000 buc. x 100 RON) - 

astfel încât structura pe cupluri a soldului fizic al tezaurului să coincidă cu structura 

soldului scriptic, falsificând datele informatice pentru a ascunde lipsa sumei de bani 

ce a fost delapidată.” 

Instanţa ia act de faptul că dosarul penal nr. ZY, având ca obiect delapidare 

(art. 295 C.pen.) şi fals informatic (art. 325 C.pen.), iar ca părţi pe X - în calitate de 

inculpat şi BANCA W - în calitate de parte vătămată, a fost înregistrat pe rolul 

Judecătoriei Iaşi la data de 22.05.2019, potrivit extrasului de pe portalul Judecătoriei 

Iaşi.  

Potrivit prevederilor art. 52 alin. 1 lit. b) teza a 2-a din Codul muncii, 

contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul 

în care salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia 

deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.  

În ceea ce priveşte situaţia contestatorului din prezenta cauză, instanţa reţine că 

sunt îndeplinite cele două condiţii impuse de lege pentru suspendarea contractului 

individual de muncă în temeiul art. 52 alin. 1 lit. b) teza a 2-a din Codul muncii. 

Condiţia trimiterii în judecată penală a salariatului a intervenit la data înregistrării 

dosarului penal nr. ZY, iar condiţia ca faptele penale ce fac obiectul dosarului penal să 

fie incompatibile cu munca desfăşurată de salariat este verificată şi reţinută de instanţă 

prin aceea că funcţia şi activitatea pentru care era încadrat contestatorul la societatea 

intimată presupuneau ca acesta să aibă o conduită orientată spre paza şi ocrotirea 

bunurilor şi prestigiului intimatei şi nu pentru punerea în pericol a acestora. Totodată, 

desfăşurarea activităţii contestatorului presupune un nivel ridicat de încredere din 

partea companiei intimate, încredere ce a fost afectată de starea de fapt descoperită la 

inventarierea bunurilor companiei şi care a dus la formularea plângerii penale ce 

constituie obiectul dosarului penal nr. ZY. Pentru aceste motive, instanţa reţine că 

faptele penale ce fac obiectul dosarului penal nr. ZY sunt incompatibile cu munca 

desfăşurată de salariat şi, pe cale de consecinţă, se reţine că decizia contestată este 
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legală şi temeinică în raport de prevederile art. 52 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul 

muncii.  

În ceea ce priveşte apărările invocate de contestator referitoare la faptul că a 

fost ridicată prin încheiere obligaţia sa de a nu desfăşura activităţi care presupun 

gestionarea sumelor de bani, atât în format fizic, cât şi în bazele de date informatice, 

precum şi faptul că nu are mijloace de subzistenţă pe perioada suspendării contractului 

individual de muncă, instanţa reţine că aceste argumente nu înlătură prerogativa 

angajatoarei intimate de a-şi alege conduita pe care o consideră potrivită în legătură cu 

angajatul aflat în situaţia prevăzută la art. 52 alin. 1 lit. b) teza a 2-a din Codul muncii. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel contestatorul X, pe care o 

consideră nelegală şi netemeinică, motiv pentru care solicită admiterea apelului, 

desfiinţarea sentinţei apelate și pe fond admiterea contestaţiei cum a fost formulată, cu 

obligarea la plata cheltuielilor de judecată, pentru următoarele motive: 

Criticile aduse sentinţei apelate vizează următoarele aspecte: 

În fapt, prin decizia contestata, respectiv nr. 7972/23,07.2019, intimata a decis 

suspendarea contractului individual de muncă începând cu data de 29.07.2019, din 

funcţia de coordonator CRGN, funcţie asimilată în Clasificarea Ocupaţiilor din 

România (COR) cu funcţia Șef Birou (COR 121904), Departamentul Gestiune 

Numerar/Direcţia Transport si Gestiune Numerar/Serviciul Autorizare Operaţiuni Flux 

Numerar/Centru Regional Gestiune Numerar Iaşi, în temeiul disp. art. 52 alin 1 lit. b) 

teza a II-a din Legea 53/2003 - Codul Muncii, pe motiv de trimitere în judecată pentru 

fapte incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătoreşti ce urmează a se pronunţa în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 

ZY/245/2019, de pe rolul Judecătoriei Iaşi. 

În pronunţarea acestei decizii intimata a trecut în revistă parte din actele 

întocmite de organele de urmărire penală în dosarul nr. ZY/245/2019 (plângerea 

penală formulată, modalitatea de constituire ca parte civilă, confirmarea înregistrării, 

ordonanţa de începerea urmăririi penale) însă nu a trecut în revistă şi nici nu a făcut 

referire la Încheierea din data de 18.07.2019, pronunţată în dosarul nr. 

ZY/245/2019/a1.2, al cărui obiect a fost verificare măsuri preventive, şi prin care s-a 

dispus înlăturarea obligaţiei constând în aceea ca inculpatul X să nu desfăşoare 

activităţi care presupun gestionarea sumelor de bani, atât în format fizic, cât şi în 

bazele de date informatice. 

Prin încheierile anterioare, a fost impus faptul că, pe timpul cât se află sub 

control judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligaţii, printre care, la 

punctul e) al ordonanţei, şi obligaţia să nu desfăşoare activităţi care presupun 

gestionarea sumelor de bani, atât în format fizic, cât şi în bazele de date informatice, 

însă prin încheierea din data de 18.07.2019, această obligaţie a fost înlăturată. 

Astfel că, raportat la obligaţia impusă constând în aceea de a nu desfăşura 

activităţi care presupun gestionarea sumelor de bani, atât în format fizic, cât şi în 

bazele de date informatice, magistratul de cameră preliminară arată că vinovăţia 

inculpatului va fi verificată și pronunţată în finalul cercetării judecătoreştii prin 

coroborarea tuturor probelor ce au fost administrate atât în cursul urmăririi penale, cât 

și cele ce vor fi propuse în faza cercetării judecătoreşti, cu atât mai mult cu cât raportul 

de audit realizat de Compartimentul de Audit Intern din cadrul BANCA W nu a 

concluzionat eventuala responsabilitate directă a inculpatului X, doar prezintă 

evenimente în care a fost surprins inculpatul, iar recomandările şi planul de acţiune 

propus în finalul raportului prezintă doar linii generale, şi nu luarea unor măsuri asupra 

inculpatului X, în urma constatării unei eventuale vinovăţii a acestuia prin prisma 

atribuţiilor pe care le avea. 

Conform dispoziţiilor legale inculpatul beneficiază de prezumţia de 

nevinovăţie până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. ZY/245/2019, iar în cazul 

suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în ipoteza 
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trimiterii în judecată a angajatului pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinută, 

suspendarea în aceste cazuri este facultativă. 

Potrivit art. 25 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, „orice om are 

dreptul la un nivel de trai decent care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi a 

familiei sale”, drept ce se poate realiza în cazul contestatorului prin posibilitatea 

acordată acestuia de a continua raporturile de muncă cu angajatorul BANCA W, în 

condiţiile în care urmează să se constate că atât el, cât şi celălalt coinculpat, au fost 

cercetaţi pentru comiterea infracţiunilor de delapidare, fals informatic, în judecată 

fiind trimis doar el, iar pentru celalalt s-a constatat prescripţia răspunderii penale, 

raportat la data săvârşirii faptei şi în prezent lucrează la această instituţie, în program 

normal. 

Chiar dacă nu s-au prezentat în mod detaliat faptele reţinute în sarcina – cel 

puţin a sa – cu plasarea în condiţii de timp, loc, mod, scop de comitere, nu au fost 

detaliate probele pe care s-a sprijinit acuzarea, însuşi Auditul Băncii a identificat o 

serie de deficienţe, atât de securitate, cât şi în activitatea de casierie, care ar fi putut să 

faciliteze evenimentul, sens în care a luat măsuri colective imediat după incident şi a 

lansat proiecte pentru îmbunătăţirea acestor activităţi.  

Pe perioada suspendării, chiar dacă salariatul nu poate deţine funcţia cu care 

este incompatibilă fapta pentru care s-a formulat plângerea penală, nu poate fi 

împiedicat să fie încadrat în altă funcţie chiar la aceeaşi unitate, în acest sens decizia 

angajatorului poate fi abuzivă, iar dispoziţiile legale ar trebui să prevadă garanţii care 

să îi asigure obiectivitatea şi temeinicia suspendării raportului de muncă. 

În aceasta situaţie, suspendarea de către angajator a contractului individual de 

muncă este arbitrară, nefiind temeiuri și fundamentări concrete care să conducă la 

existența suspiciunii rezonabile că menţinerea sa în activitate pe perioada soluţionării 

de către instanţele de judecată a cauzei penale ar justifica apărarea intereselor 

angajatorului de un eventual pericol rezultat prin continuarea activităţii de către 

salariat. 

Trimiterea în judecată s-a făcut pentru fapte contestate, împrejurare care 

demonstrează atât prestabilirea unor situaţii voit incriminatoare, cât şi subiectivismul 

şi incapacitatea angajatorului, prin reprezentanţii săi, de a stabili proporţionalitatea 

între gravitatea unor fapte şi măsurile pe care acesta le poate dispune. Caracterul 

disproporţionat al suspendării raportului de muncă este demonstrat şi de faptul că, în 

raport cu alţi salariaţi, angajatorul nu a dispus aceeaşi măsură față de celălalt 

coinculpat. 

De altfel, la dosarul de urmărire penală, cum s-a precizat, a fost cercetat şi 

coinculpatul Q, care, conform rechizitoriului, a fost menţionat faptul că fapta 

inculpatului Q, care în perioada 30.10.2012 – 06.11.2013, în calitate de angajat al 

BANCA W, profitând de faptul că avea acces la tezaurul BANCA W – Sucursala Iaşi, 

fiind şi gestionar al sumelor de bani din tezaur, a sustras suma de 1.000.000 lei, 

ascunzând lipsa acesteia prin înlocuirea etichetelor originale ale sacilor în care se aflau 

banii cu alte etichete ce indicau o valoare mai mare. 

Deşi, în urma cercetărilor s-a dispus prin rechizitoriu clasarea cauzei faţă de 

inculpatul Q, pentru comiterea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 295 alin. 1 Cod 

penal, cu aplicarea art. 308 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii 

penale, a fost formulată plângere împotriva soluţiei de netrimitere în judecată ce 

formează obiectul dosarului nr. ZY/245/2019, şi prin Hotărâre cameră consiliu 

137/2020 21.02.2020, Judecătoria Iaşi, admite plângerea şi în baza dispoziţiilor art. 

341 alin. 7 pct. 2 lit. b Cod procedură penală admite plângerile reunite formulate de 

petenţii Q şi BANCA W, împotriva soluţiei de clasare dispusă prin rechizitoriul emis 

la data de 22.05.2019 în dosarul penal nr. A/P/2018 al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Iaşi faţă de inculpatul Q, în ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare 

prev.şi ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 308 Cod penal, soluţie 
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menţinută prin ordonanţa prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi 

nr. 262/II/2/2019 emisă la data de 23.07.2019 şi prin ordonanţa prim-procurorului 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi nr. 293/II/2/2019 emisă la data de 25.07.2019, 

Desfiinţează soluţia de clasare dispusă prin rechizitoriul emis la data de 22.05.2019 în 

dosarul penal nr. A/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi faţă de 

inculpatul Q, în ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare prevăzută şi pedepsită de 

art. 295 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 308 Cod penal şi trimite cauza procurorului 

de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în vederea completării urmăririi penale în 

ceea ce priveşte infracţiunea mai sus menţionată. 

Totodată, precizează faptul că dosarul nr. ZY/245/2019 nu se află în faza de 

cercetare judecătorească, pe rolul instanţei fiind dosarul nr. ZY/245/2019/a1, având ca 

obiect: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară, care se află pe 

rolul Tribunalului Iaşi, cu termen 26.05.2020. 

Deoarece rechizitoriul vizează doi inculpaţi, respectiv Q şi X, pentru care într-

un dosar instanţa prin hotărâre definitivă, doar cu privire la primul inculpat, trimite 

cauza procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în vederea completării 

urmăririi penale în ceea ce priveşte infracţiunea de delapidare, şi acesta în prezent 

desfăşoară activitate, ca şi angajat, în cadrul intimatei, şi el în cadrul dosarului nr. 

ZY/245/2019/a1, a solicitat trimiterea cauzei procurorului de la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Iaşi în vederea completării urmăririi penale. 

Practic, prin trimiterea cauzei procurorului de la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Iaşi în vederea completării urmăririi penale, nu ar mai opera cauza de 

suspendare dispusă, în temeiul disp. art. 52 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Legea 53/2003 

– Codul muncii, pe motiv de trimitere în judecată pentru fapte incompatibile cu funcţia 

deţinută. 

Totodată, precizează faptul că, pe tot parcursul procesului penal, până la 

pronunţarea definitivă a hotărârii de către instanţa de judecată, operează principiul 

prezumţiei de nevinovăţie, sens în care, nu poate fi lăsată la latitudinea angajatorului 

posibilitatea ca acesta să stabilească dacă faptele pentru care angajatul a fost trimis în 

judecată sunt incompatibile cu funcţia deţinută. 

De asemenea, menţionează că pe tot parcursul procesului penal, îi este afectat 

nivelul de trai prin suprimarea veniturilor realizate din muncă, iar în prezent nu are 

nicio sursă de venit, soţia sa fiind în concediu medical de mai mult timp. 

Posibilitatea angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă din 

proprie iniţiativă, atunci când salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale 

incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătoreşti, nu este însoţită de suficiente garanţii pentru a proteja salariatul împotriva 

unor decizii abuzive şi nejustificate ale angajatorului, astfel că sunt încălcate o serie de 

drepturi fundamentale ale salariatului. 

Pentru motivele învederate solicită admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei 

apelate şi pe fond admiterea contestaţiei cum a fost formulată. 

Intimata pârâtă BANCA W a formulat întâmpinare prin care solicită 

respingerea apelului formulat de reclamantul X, ca nefondat, cu consecinţa menţinerii 

ca legală şi temeinică a hotărârii apelate pronunţate de Tribunalul Iaşi, cu obligarea 

apelantului la suportarea cheltuielilor de judecată, pentru următoarele considerente: 

În fapt, prin Sentinţa civila apelată în prezenta cauză, Tribunalul Iaşi a respins 

contestaţia formulată împotriva deciziei de suspendare a raporturilor de muncă nr. 

7972/23.072019 de contestatorul X. 

Apelul formulat de contestatorul X este nefondat, pentru următoarele 

considerente: 

a) În fapt, apelantul este salariatul subscrisei începând cu data de 01.09.1992, 

ocupând de la angajare si până în prezent mai multe funcţii în cadrul Băncii, toate 

având însă legătura cu gestionarea numerarului. La data emiterii deciziei contestate, 
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acesta ocupa funcţia de coordonator CRGN în cadrul Pol Operaţiuni/Departament 

Operaţiuni Bancare/Direcţia Transport și Gestiune Numerar/Serviciul Autorizare 

Operaţiuni și Flux de Numerar/Centru Regional Gestiune Numerar Iaşi, ocupându-se 

printre altele, potrivit Fisei Postului, de toate operaţiunile în legătură cu gestionarea 

fluxului de numerar între unităţile Băncii W, precum și pe cele dintre Centru și 

Prestatori/alte bănci comerciale, inclusiv de relaţia cu prestatorii de servicii (comenzi 

de transport și alimentare ATM și reconcilierea operaţiunilor efectuate). În scopul 

îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, apelantul avea acces și la sistemele/aplicaţiile 

informatice ale Băncii dedicate gestiunii și administrării numerarului; 

b) În data de 16 iulie 2018, conducerea subscrisei a fost alertată în legătură cu 

identificarea unui minus de numerar de 2 milioane de lei. Astfel, în timpul activităţii 

zilnice de alimentare a casetelor ATM, angajaţii Casieriei Sucursalei Iaşi au descoperit 

că patru saci cu numerar preluaţi de la BNR cu etichete de 100 RON, conţineau de fapt 

bancnote de 50 RON. În urma acestei alerte, la data de 18 iulie 2018 serviciul de audit 

intern din cadrul subscrisei a demarat o acţiune interna de investigare a cauzelor 

acestui minus de casă. 

c) Concomitent cu aceste măsuri interne, banca a formulat și o plângere penală 

pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, înregistrată sub nr. de dosar penal 

a/P/2018, prin care a sesizat organelor de urmărire penală faptul că la data de 

16.07.2018, cu ocazia operaţiunilor de alimentare cu numerar a ATM-urilor din zona 

Municipiului Iaşi, s-a identificat un minus de casă de 2.000.000 lei, constituindu-ne 

parte civilă cu această sumă și solicitând inclusiv instituirea masurilor asigurătorii 

împotriva persoanei/persoanelor care se face vinovată/care se fac vinovate de 

comiterea acestor fapte; 

d) Verificările interne au fost finalizate într-o primă etapă la data de 

28.11.2018, auditorii băncii concluzionând că: 

Diferenţa de numerar de 2 milioane lei, identificată în 16 iulie 2018 se 

datorează schimbării etichetelor originale ale BNR cu unele vechi, de o altă cupiură, 

iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără concursul angajaţilor din Casieria Sucursalei 

Iaşi, concurs acordat cu intenţie sau prin neglijență, aceştia fiind singurii care aveau 

acces și erau responsabili cu gestionarea valorilor depozitate în Tezaurul unităţii. Deşi 

cei patru saci aveau sigiliile intacte, unul din saci nu avea nicio etichetă, iar ceilalţi trei 

saci aveau etichete BNR de 100 lei, datând din 2012, 2013 și 2016, lipite cu bandă 

adezivă (în loc să fie integrate) pe sigiliul intact. Mai mult, seriile sigiliilor nu 

corespundeau cu seriile niciuneia din cele trei etichete. Conform seriilor sigiliilor, doi 

din sacii primiţi de la BNR cu bancnote de 50 lei au fost recepţionaţi de BANCA W în 

14 iulie 2017 și doi în 2013. 

Împrejurarea că minusul de casă a fost constatat cu o oarecare întârziere se 

datorează în principal faptului că apelantul X le-a cerut colegilor de serviciu să nu 

folosească sacii BNR depozitaţi în Tezaur, sub pretextul ca aceştia ar reprezenta stocul 

de numerar folosit numai în caz de urgență. Cei patru saci sigilaţi au fost depozitaţi de 

reclamant într-o anumită zonă a Tezaurului, fără acces facil la ei. 

Documentele bancare și înregistrările din sistemul informatic au indicat faptul 

că în data de 16 iulie 2017, contestatorul X, în calitate de Coordonator Gestiune 

Numerar Iaşi, a trimis în mod deliberat două mesaje email către partenerul extern G4S, 

solicitând acestora remiterea a 500 mii lei către Sucursala Bacău, în data de 17 iulie 

2017. Solicitarea contestatorului X a creat un plus artificial de numerar care a 

disimulat/mascat minusul de aceeaşi valoare ce fusese identificat la Sucursala Iaşi în 

data de 14 iulie 2017, în absența lui, fiind în concediu la acea dată. 

e) Prin ordonanţa din data de 27.02.2019, confirmată prin ordonanţa 

procurorului din 28.02.2019, s-a dispus începerea urmăririi penale «in personam» faţă 

de suspectul X; 
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f) Prin Ordonanţa din data de 28.02.2019, s-a dispus reţinerea suspectului X 

pentru 24 de ore; 

g) Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi din 01.03.2019 s-a 

dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de inculpatul X; 

h) Totodată, prin Ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, emisă de 

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, la data de 01.03.2019 s-a 

dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul X pentru comiterea 

infracţiunilor de: delapidare, prev. de art. 295 alin. l din Codul Penal, cu aplicarea art. 

308 din Codul Penal și cu aplicarea art. 35 alin (1) Cod Penal (2,3 sau 4 acte 

materiale); fals informatic, prev. de art. 325 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 38 

alin. (1) Cod penal, începând din data de 01.03.2019, ora 13.15, pe un termen de 60 de 

zile, respectiv până la data de 29.04.2019 inclusiv. 

i) Prin Adresa din 05.03.2019, IGPR/Inspectoratul de Politie Judeţean 

Iaşi/Serviciul de Investigaţii Criminale a solicitat băncii luarea măsurilor 

organizatorice necesare astfel încât să nu fie încălcată obligaţia stabilită de Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Iaşi, cu privire la X, respectiv interdicţia ca acesta să mai 

desfăşoare activităţi care presupun gestionarea sumelor de bani, atât în format fizic, cât 

şi în bazele de date informatice, în contextul măsurii preventive a controlului judiciar 

faţă de inculpat; 

j) Banca s-a conformat acestor obligaţii, iar prin adresa nr. 6226/05.03.2019 l-a 

notificat pe apelant cu privire la faptul că, pe întreaga perioadă de executare a 

măsurilor preventive dispuse de organele de urmărire penală, nu va mai primi niciun 

fel de sarcini de serviciu sau alte lucrări corespunzătoare postului ocupat, context în 

care nici nu mai este necesară prezentarea acestuia la serviciu (fără a se dispune 

suspendarea raporturilor de muncă sau a plăţii drepturilor salariale);  

k) Prin Ordonanţa emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi la data de 

24.04.2019, s-a dispus prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de 

inculpatul X.  

I) Prin Rechizitoriul Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Iaşi din data de 22.05.2019, emis în dosarul A/P/2018, s-a dispus trimiterea în judecată 

a inculpatului X, pentru faptele constând în aceea că: 

În perioada 27.06.2017-13.09.2017, în calitate de angajat BANCA W, 

profitând de faptul că avea acces în tezaurul BANCA W - Sucursala Iaşi, fiind și 

gestionar al sumelor de bani din tezaur, a sustras suma de 1.000.000 de lei, ascunzând 

lipsa acesteia prin înlocuirea etichetelor originale ale sacilor în care se aflau banii cu 

alte etichete ce indicau o valoare mai mare, iar în data de 17.05.2017 a încărcat fictiv 

soldul sucursalei BANCA W cu suma de 500.000 lei, prin intermediul sistemului 

informatic al unităţii bancare, deşi faptic, conform documentaţiei, această sumă nu a 

fost recepţionată, efectuând schimbare de cupiură în sistemul informatic (scriptic) 

pentru suma de 500.000 lei (din 10.000 buc. x 50 RON în 5000 buc. x 100 RON) - 

astfel încât structura pe cupiuri a soldului fizic al tezaurului să coincidă cu structura 

soldului scriptic, falsificând datele informatice pentru a ascunde lipsa sumei de bani ce 

a fost delapidată. 

Astfel, prin Rechizitoriu au fost reţinute următoarele indicii certe cu privire la 

săvârşirea unor fapte de natură penală de către contestatorul X, în legătură cu munca și 

activitatea acestuia în cadrul Băncii W: 

• Până la data de 15.03.2017 apelantul a fost deţinător de chei și cod de acces 

armare/dezarmare tezaur unitate; 

• Inculpatul X le-a transmis angajaţilor să rămână cupiurile de 100 ca rezervă şi 

să nu umble nimeni acolo; 

• Pentru doi dintre saci etichetele au fost înlocuite în perioada 14.07.2017 -

16.07.2018, deoarece în data de 14.07.2017 sacii au fost primiţi de la BNR, iar la data 

de 16.07.2018 a fost constatată lipsa. 
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• X a disimulat trimiterea sumei de 500.000 lei către Sucursala Bacău, 

înregistrând-o ca primită de Sucursala Iaşi (prin intermediul sistemului informatic al 

CRGN pe care îi gestiona), deşi conform documentaţiei de la societatea de transport 

suma de 500.000 lei figurează că a fost transmisă sucursalei Bacău. Totodată, la 

aceeaşi dată contestatorul X a efectuat în sistemul informatic o înlocuire virtuală a 

cupiurilor bancnotelor din tezaur, din 10.000 de bancnote de 50 de lei în 5000 de 

bancnote de 100 lei; 

• Din probele administrate de organele de urmărire a rezultat că schimbarea 

unei etichete a fost făcută de către X în perioada 14.07.2017 (momentul intrării în 

sucursală a sacului remis de BNR) - ianuarie 2018 (momentul când X a fost mutat 

efectiv din sediul sucursalei), dat fiind faptul că a fost identificat un fragment de urmă 

papilară ce ii aparţine acestuia, pe partea adezivă a benzii cu care a fost lipită eticheta; 

• Sumele de bani sustrase nu puteau fi altele decât 1.000.000 lei în perioada 

27.06.2017 - 13.09.2017, respectiv 1.000.000 lei în intervalul 30.10.2012 -06.11.2013, 

întrucât etichetele de 100 lei erau aplicate pe sacii ce conţineau efectiv cate 500.000 

lei. 

• Din coroborarea declaraţiilor martorilor cu procesul verbal de cercetare la 

fața locului, cel mai probabil sumele de bani au fost sustrase prin următoarea 

modalitate: [...]inculpatul X în perioada 27.06.2017 - 13.09.2017 a luat un sac ce 

conţinea suma de 1.000.000 lei din interiorul tezaurului, împreună cu alţi saci de bani, 

transportându-i către lift cu căruciorul folosit de obicei în acest sens, pentru a urca în 

casieria situată la etajul unu, unde trebuiau predaţi. Prin preluarea mai multor saci în 

cărucior se disimula numărul sacilor ce urmau să ajungă efectiv în casierie, luând în 

considerare camerele de supraveghere amplasate în tezaur și hol. La momentul 

comiterii faptelor liftul oprea la parter (în camera personalului de curăţenie) astfel că 

inculpatul a putut arunca sacul conţinând suma de 1.000.000 lei pe fereastră, ajungând 

pe terenul viran din spatele imobilului, de unde a fost preluat fie de o altă persoană, fie 

tot de către inculpat, după ce a ieşit din imobil, acea zonă nefiind prevăzută cu camere 

de supraveghere. 

m) Dosarul penal nr. ZY/245/2019, având ca obiect delapidare (art. 295 

C.pen.) şi fals informatic (art. 325 C.pen.), iar ca părţi pe X - în calitate de inculpat și 

BANCA W - în calitate de parte vătămată, a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Iaşi la 

data de 22.05.2019, fiind și în prezent pe rolul acestei instanţe după ce s-a constatat 

regularitatea actului de sesizare și legalitatea probelor administrate de organele de 

urmărire penală. 

n) În aceste condiţii, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 52 alin. 1 lit. b 

teza a II-a din Codul muncii, prin Decizia nr. 7972/23.07.2019 banca a dispus 

suspendarea contractului individual de muncă al reclamantului, pe motiv de trimitere 

în judecată a acestuia pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinută în cadrul Băncii, 

până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti ce urmează a se pronunţa în 

cauza ce formează obiectul Dosarului nr. ZY/245/2019 de pe rolul Judecătoriei Iaşi. 

Aşa cum în mod corect a reţinut și prima instanţă, din economia prevederilor 

art. 52 lit. b) teza a II-a din Codul Muncii, rezultă pe de o parte, că iniţiativa 

suspendării contractului de muncă aparţine angajatorului, nefiind necesar acordul 

salariatului, iar pe de altă parte, că cerinţa care trebuie îndeplinită este aceea ca 

salariatul să fi fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia 

deţinută. Cu alte cuvinte, odată îndeplinită ipoteza legală (în speţă, trimiterea în 

judecată a salariatului pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinută) angajatorul are 

opţiunea să dispună sau nu suspendarea contractului individual de muncă al 

salariatului până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, independent dacă, în 

dosarul penal, organele de urmărire penală sau instanţa de judecată, au dispus sau nu 

împotriva salariatului (inculpat în dosarul penal) măsura preventivă constând în 
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interdicţia de a mai desfăşura activităţi specifice fișei postului, aşa cum în mod greşit 

și neîntemeiat apreciază apelantul din prezenta cauză. 

Cu alte cuvinte, singurele două condiţii premiză ce se cer a fi îndeplinite pentru 

ca angajatorul să poate dispune măsura suspendării raporturilor de muncă ale unui 

salariat în temeiul dispoziţiilor art. 52 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul muncii sunt: 

1. condiţia trimiterii în judecată penala a salariatului și respectiv 

2. condiţia ca faptele penale ce fac obiectul dosarului penal sa fie incompatibile 

cu munca desfăşurată de salariat. 

Or, este evident că atât faptele ce se circumscriu infracţiunii de delapidare, cât 

și cele circumscrise infracţiunii de fals într-un sistem informatic cu privire la care a 

fost trimis în judecată penală apelantul, sunt incompatibile cu activitatea acestuia în 

cadrul băncii, care presupune gestiunea numerarului și accesul la sistemele informatice 

ale băncii de gestiune a numerarului. 

De asemenea, posibilitatea angajatorului de a dispune suspendarea contractului 

individual de muncă al unui salariat în temeiul dispoziţiilor art. 52 alin. 1 lit. b) teza a 

II-a din Codul muncii, este independentă/nu este condiţionată de instituirea în 

prealabil, de către instanţa penală, a măsurii preventive constând în interzicerea 

dreptului de a mai presta/desfăşura activităţile în legătură cu care salariatul respectiv a 

fost trimis în judecată penală, cum fără temei susţine apelantul. 

Decizia de suspendare a contractului individual de muncă al apelantului a fost 

emisă cu respectarea prevederilor legale, întrucât există indicii solide că acesta a fost 

implicat în acţiuni deosebit de grave și vătămătoare intereselor și patrimoniului băncii, 

contrare atribuţiilor de serviciu care îi revin prin fişa postului, măsura suspendării fiind 

dispusă de societatea noastră cu caracter temporar/provizoriu, până la soluţionarea 

definitivă a cauzei penale. 

Trebuie menţionat de asemenea că, prin luarea măsurii suspendării contractului 

individual de muncă banca nu s-a pronunţat asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei 

apelantului și nici asupra răspunderii sale penale, acestea fiind chestiuni a căror 

soluţionare intră în sfera de activitate a organelor judiciare, în speţă a instanţelor 

penale deja învestite în acest sens prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Iaşi. 

De asemenea, nu este nici în competenţa instanţei învestite cu soluţionarea 

unui litigiu de muncă, în care se analizează legalitatea şi temeinicia unei decizii de 

suspendare a contractului de muncă emisă de angajator, să aprecieze asupra laturii 

obiective şi subiective a infracţiunii pentru care apelantul a fost trimis în judecată în 

dosarul penal. 

Fără a se nega prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază apelantul căruia i 

se impută săvârşirea mai multor fapte penale, până la pronunţarea unei hotărâri 

definitive de condamnare, în egală măsură trebuie reţinut că nu poate fi contestat nici 

dreptul băncii angajatoare de a apela la o astfel de măsură de suspendare a raporturilor 

de muncă, în condiţiile în care în decizia contestată se face referire la rechizitoriul 

întocmit în dosarul penal deschis pe numele contestatorului, la faptele penale deosebit 

de grave (delapidare și fals informatic), precum și la calitatea apelantului reţinută în 

rechizitoriu, respectiv de gestionar al numerarului băncii. 

Finalitatea instituirii dreptului angajatorului de a decide unilateral suspendarea 

contractului individual de muncă o constituie până la urmă minimalizarea 

efectelor/consecinţelor negative pe care un angajat le-ar putea crea unităţii. 

Suspendarea contractului individual de muncă pentru oricare dintre motivele 

prevăzute de lege nu poate să fie considerată o măsură abuzivă a angajatorului, 

finalitatea şi consecinţele fiind aceleaşi: pe perioada suspendării salariatul nu mai 

poate să desfăşoare muncă în folosul angajatorului. Angajatorul are dreptul 

discreţionar să dispună sau nu suspendarea contractului individual de muncă pentru 

oricare dintre cauzele de suspendare prevăzute de lege. 
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Banca W s-a conformat doar dispoziţiilor legale, iar exercitarea normală a unui 

drept prevăzut în mod expres de lege, cu respectarea limitelor sale interne şi externe şi 

în condiţiile prevăzute de lege, nu poate intra în sfera ilicitului civil. 

Nu poate fi reţinută nici încălcarea dreptului la muncă sau la „un nivel de trai 

decent care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi a familiei sale” invocată de 

apelant, în condiţiile în care art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul muncii nu îl împiedică pe 

reclamant să se încadreze în perioada suspendării contractului de muncă la un alt 

angajator. 

Referitor la caracterul adecvat şi necesar al restrângerii exerciţiului dreptului la 

muncă în raport cu scopul urmărit, suspendarea contractului individual de muncă 

reprezintă o măsură adaptată scopului urmărit şi este capabilă, în abstract, să 

îndeplinească exigenţele acestuia. Deşi protejarea drepturilor salariatului, aflat în 

raporturi de subordonare faţă de angajator, reprezintă o formă de a asigura însăşi 

protecţia dreptului la muncă, ca drept fundamental, legiuitorul este ţinut, în egală 

măsură, să asigure protecţia drepturilor angajatorului, prin instituirea unor măsuri apte 

să realizeze în mod concret scopul propus. Prin urmare, protecţia dreptului la muncă 

nu poate fi absolutizată cu consecinţa afectării dreptului angajatorului de a-şi exercita 

libertatea economică, aşa cum de altfel a statuat şi Curtea Constituţionala prin Decizia 

nr. 1.459 din 8 noiembrie 2011, publicată în M. Of. nr. 30 din 13 ianuarie 2012, iar 

suspendarea contractului individual de muncă apare ca o măsură adecvată în 

împrejurările în care menţinerea în activitate a salariatului ar fi de natură să atragă 

consecinţe negative asupra activităţii economice, afectând drepturile şi interesele 

angajatorului. Astfel, Curtea Constituţională a apreciat, deopotrivă, că reglementarea 

posibilităţii angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă în situaţia în 

care consideră că interesele sale ar fi afectate prin menţinerea în activitate a 

salariatului, ca urmare a activităţii prezumat ilicite a acestuia, este un instrument 

necesar pentru a asigura protecţia efectivă a drepturilor şi intereselor sale. 

Cât priveşte referirile făcute de apelant la situaţia actuală a celui de al doilea 

salariat Q. implicat şi cercetat penal în acelaşi dosar pentru infracţiunea de delapidare, 

învederează faptul că este exclusă orice analogie/simetrie între situaţia acestora. 

Astfel, dacă în cazul apelantului, prin Rechizitoriul din 22.05.2019 s-a dispus 

trimiterea acestuia în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, în 

ceea ce-l priveşte pe Q soluţia organelor de urmărire penală (definitivă) a fost de 

clasare a cauzei, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, nefiind deci 

îndeplinite condiţiile prevăzute de lege (art. 52 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul 

muncii) pentru ca banca să poată dispune suspendarea raporturilor de muncă şi în 

cazul acestuia. 

În subsidiar, dacă apelul reclamantului va fi totuşi admis, solicită să se aibă în 

vedere faptul că nu se poate dispune în sarcina subscrisei obligaţia de plată a unei 

despăgubiri către apelant pentru perioada anterioară pronunţării unei hotărârii 

judecătoreşti definitive în dosarul penal nr. ZY/245/2019, respectiv de la data emiterii 

deciziei de suspendare a contractului individual de muncă al acestuia, reprezentând 

echivalentul drepturilor salariale care i-ar fi revenit salariatului dacă contractul său de 

muncă nu era suspendat. 

Astfel, o asemenea cerere este prematură întrucât art. 52 alin. (2) Codul Muncii 

stabileşte un moment obiectiv la care angajatorul este obligat să acorde salariatului 

despăgubiri constând în salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 

suspendării contractului, respectiv atunci când se constată nevinovăţia salariatului 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 

Cu alte cuvinte, în ipoteza în care s-ar constata vinovăţia apelantului, acesta nu 

este îndreptăţit potrivit legii la nici o despăgubire. 

Prin urmare, acordarea în acest moment a unei astfel de despăgubiri ar avea 

natura unei plăţi nedatorate, întrucât banca, în calitate de angajator, nu poate fi 
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obligată la plata de despăgubiri rezultând din raporturile de muncă către o persoană 

care a săvârşit faptele penale care fac obiectul dosarului penal nr.ZY/245/2019, fapte 

săvârşite de asemenea în exercitarea atribuţiilor de serviciu ale apelantului. 

Mai mult decât atât, cererea privind obligarea băncii la plata unor despăgubiri 

este neîntemeiată şi pentru faptul că temeiul juridic invocat în susţinerea acesteia, 

respectiv dispoziţiile art. 78 alin. 2 din Codul muncii nu sunt aplicabile în speţă, ele 

referindu-se la sancţiunea prevăzută de lege pentru nerespectarea procedurilor în cazul 

concedierii. 

Pentru toate aceste considerente solicită respingerea apelului,ca nefondat, cu 

consecinţa menţinerii ca legală şi temeinică a Sentinţei civile nr. 16/07.01.2020 

pronunţate de Tribunalul Iaşi. 

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

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

Apelantul critică hotărârea primei instanțe arătând că, în mod nelegal, nu a fost 

avută în vedere încheierea din 18.07.2019 pronunţată în dosarul nr. ZY/245/2019/a1.2, 

al cărui obiect a fost verificare măsuri preventive, prin care s-a dispus înlăturarea 

obligaţiei constând în aceea ca inculpatul X să nu desfăşoare activităţi care presupun 

gestionarea sumelor de bani, atât în format fizic, cât şi în bazele de date informatice.  

Contrar celor susținute de către apelant, Curtea constată că prima instanță a 

analizat și această apărare a contestatorului, arătând că, în ceea ce priveşte apărările 

invocate de contestator referitoare la faptul că a fost ridicată prin încheiere obligaţia sa 

de a nu desfăşura activităţi care presupun gestionarea sumelor de bani, atât în format 

fizic, cât şi în bazele de date informatice, precum şi faptul că nu are mijloace de 

subzistenţă pe perioada suspendării contractului individual de muncă, instanţa reţine 

că aceste argumente nu înlătură prerogativa angajatoarei intimate de a-şi alege 

conduita pe care o consideră potrivită în legătură cu angajatul aflat în situaţia 

prevăzută la art. 52 alin. 1 lit. b) teza a 2-a din Codul muncii.  

Având în vedere că dispozițiile art. 52 lit. b din Codul muncii nu condiționează 

dreptul angajatorului de a suspenda contractul individual de muncă de interzicerea 

unor drepturi privind exercițiul activității remunerate ale angajatului prin ordonanță 

penală sau hotărâre judecătorească, Curtea constată că motivele apelantului nu sunt 

întemeiate, condițiile reglementate de art. 52 lit. b din Codul muncii fiind întrunite, 

astfel cum prima instanță a apreciat.  

Potrivit prevederilor art. 52 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul muncii, 

contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul 

în care salariatul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia 

deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.  

Condiţia trimiterii în judecată penală a salariatului a intervenit la data 

înregistrării dosarului penal nr. ZY/245/2019, iar condiţia ca faptele penale ce fac 

obiectul dosarului penal să fie incompatibile cu munca desfăşurată de salariat a fost 

verificată şi reţinută de instanţă prin aceea că funcţia şi activitatea pentru care era 

încadrat contestatorul la societatea intimată presupuneau ca acesta să aibă o conduită 

orientată spre paza şi ocrotirea bunurilor şi prestigiului intimatei.  

Este adevărat că inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la 

soluţionarea definitivă a dosarului nr. ZY/245/2019, iar în cazul suspendării 

contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului în ipoteza trimiterii în 

judecată a angajatului pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinută, suspendarea este 

facultativă. Însă, Curtea constată că materialul probatoriu administrat în prezenta 

cauză nu a dovedit exercitarea abuzivă al acestui drept de către angajator.  

Pentru a se reține abuzul de drept în prezenta cauză, Curtea trebuie să constate 

îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 15 din Codul civil, potrivit căruia niciun drept 

nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv 

și nerezonabil, contrar bunei-credințe.  
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Totodată, conform art. 1353 din Codul civil cel care cauzează un prejudiciu 

prin chiar exerciţiul drepturilor sale nu este obligat să-l repare, cu excepţia cazului în 

care acesta este exercitat abuziv.  

În esenţă, exercitarea unui drept va fi considerată abuzivă atunci când dreptul 

nu este utilizat în vederea realizării finalităţii sale, ci cu intenţia de a vătăma o altă 

persoană sau contrar bunei-credinţe. Astfel, exercitarea dreptului subiectiv civil 

trebuie să se realizeze prin nesocotirea scopului economic şi social pentru care a fost 

recunoscut, cu nesocotirea legii şi moralei, cu rea-credinţă şi cu depăşirea limitelor 

sale.  

Va putea fi antrenată răspunderea civilă a titularului pentru săvârşirea unui 

abuz numai în situaţia în care dreptul este exercitat cu intenţia de a cauza altuia un 

prejudiciu, de natură materială sau morală. În măsura în care nu poate fi reţinută 

vinovăţia autorului, sub forma intenţiei de a vătăma sau păgubi pe altul, răspunderea 

acestuia va putea fi angajată numai dacă este incidentă cea de-a doua ipoteză 

reglementată de art. 15 din Codul civil.  

Astfel, potrivit celei de-a doua ipoteze a art. 15, autorul va fi ţinut răspunzător 

în situaţia în care dreptul subiectiv este exercitat în mod excesiv şi nerezonabil, contrar 

bunei-credinţe şi dacă, prin aceasta, se cauzează altuia un prejudiciu. Şi în cazul 

abuzului de drept, pentru a se putea antrena răspunderea civilă, este necesară întrunirea 

condiţiilor generale, respectiv existenţa faptei ilicite, concretizate în exercitarea 

abuzivă a dreptului, prejudiciul, legătura de cauzalitate şi vinovăţia.  

Or, în prezenta cauză, probatoriul administrat nu relevă întrunirea cerințelor 

abuzului de drept mai sus enunțate, angajatorul făcând dovada respectării dispozițiilor 

art. 52 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Codul muncii, revenind contestatorului sarcina 

dovedirii exercitării abuzive din partea angajatorului. Curtea constată că nicio probă 

nu dovedește intenția angajatorului de a-i cauza apelantului un prejudiciu, de natură 

morală sau materială prin măsura suspendării contractului individual de muncă și nici 

exercitarea excesivă sau nerezonabilă a acestei măsuri.  

În ceea ce privește apărarea referitoare la coinculpatul Q, Curtea de apel 

constată că în cazul acestui angajat situația este diferită. Astfel cum apelantul arată, 

față de acest inculpat nu s-a dispus măsura trimiterii în judecată, fiind în cursul 

urmăririi penale. Astfel, continuarea activității de către cel de al doilea inculpat nu 

poate fi reținută ca o dovadă a exercitării abuzive a dreptului angajatorului față de 

apelant, având în vedere că nu sunt îndeplinite condițiile art. 52 alin. 1 lit. b în ceea ce 

privește angajatul menționat.  

Curtea reține specificitatea activității desfășurate de către apelant conform 

contractului individual de muncă, activitate ce presupune un grad de încredere ridicat 

în integritatea angajatului. Față de situația de fapt sesizată de către angajator și adusă 

la cunoștința organelor penale, situație de fapt ce a dus la trimiterea în judecată a 

angajatului, Curtea constată că măsura suspendării contractului individual de muncă se 

încadrează în limitele interne ale dreptului, fiind exercitat în mod rezonabil și cu bună-

credință.  

În ceea ce privește aspectele legate de afectarea nivelului de trai prin 

suprimarea veniturilor realizate din muncă, Curtea reține dispozițiile art. 52 alin. 2 din 

Codul muncii, potrivit cărora, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), dacă se 

constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară și i se 

plătește, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, o 

despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada 

suspendării contractului. Aceste dispoziții legale sunt de natură a-l determina pe 

angajator la exercitarea cu bună-credință a măsurii suspendării contractului individual 

de muncă și de a-i repara angajatului prejudiciul produs în situația exercitării abuzive.  

Față de toate aceste considerente de drept și de fapt, în temeiul art. 480 alin. 1 

din Codul de procedură civilă, Curtea respinge apelul declarat de contestatorul X 
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împotriva sentinţei civile nr. 16/07.01.2020 pronunţate de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe 

care o păstrează.  

 

12. Contestaţie împotriva deciziei pensionare (decizie de respingere a cererii 

înscriere la pensie pentru limită de vârstă). Vârsta standard redusă ca urmare a 

stagiului de cotizare realizat în grupe superioare de muncă. Dovada vechimii în 

muncă, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de 

activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele 

I și II de muncă în vederea pensionării 

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei pensionare (deciziei de respingere a 

cererii înscriere la pensie pentru limită de vârstă - vârsta standard redusă ca 

urmare a stagiului de cotizare realizat în grupe superioare de muncă), dovada 

vechimii în muncă, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, dovedirea 

perioadelor de activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se 

încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării;  

Temei de drept: art. 30, art. 55, art. 57, art. 57* şi art. 149 din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice; art. 6 din Ordinul nr. 50/1990 pentru 

precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu 

condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea 

pensionării, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 

263/2010, în sensul că vârsta la data solicitării dreptului este mai mică decât 

vârsta standard redusă ca urmare a stagiului realizat în grupe superioare de 

muncă. 

 

Perioada lucrată în grupa I de muncă nu se confundă cu perioada lucrata în 

zona I de expunere la radiaţii în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) 

din Legea nr. 263/2010. 

Din întreaga perioadă valorificată ca fiind lucrată în grupa I de muncă doar 

perioada 01.10.1990 – 01.04.2001 (10 ani şi 5 luni), respectiv perioada 01.09.2005 -

01.10.2006 (11 luni şi 18 zile) – total 11 ani, 4 luni şi 18 zile – este activitate lucrată 

în zona I de expunere la radiaţii – sub pragul minimal cerut legal de dispoziţiile art. 

57*, respectiv pragul stagiului realizat în aceste condiţii de 15 ani.  

Pentru aceste raţiuni, nefiind aplicabilă ipoteza derogatorie prevăzută de art. 

57* din Legea nr. 263/2010, în mod corect intimata apelanta Casa Judeţeană de 

Pensii Iaşi, în raport de regula generală înscrisă în art. 55 alin. 1 lit. b, a aplicat 

pentru cei 16 ani de grupa I de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare cu 8 

ani, aşa cum este precizat şi în Decizia nr. 94472/R/10.05.2019. Astfel, din vârsta 

standard de pensionare a reclamantei – născută în octombrie 1966, de 62 de ani şi 11 

luni potrivit Anexei 5 la Legea nr. 263/2010 cu modificări ulterioare, operează 

reducerea de 8 ani, rezultând 54 de ani şi 11 luni. Or, reclamanta va atinge acest prag 

în luna septembrie 2021, motiv pentru care în mod corect s-a respins cererea de 

înscriere la pensie pentru limită de vârstă, nefiind întrunite condiţiile legale, în speţă 

cele referitoare la vârstă.  
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Curtea de apel Iași, Secția Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 

359/15.09.2020 

Prin sentința civilă nr. 274/05.03.2020 Tribunalul Iași a admis contestaţia 

formulată de contestatoarea X în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii 

Iaşi. 

A anulat decizia nr. 94472/R/10.05.2019 privind respingerea pensiei pentru 

limită de vârstă. 

A obligat intimata să emită o nouă decizie de pensie prin care contestatoarea să 

fie înscrisă la pensie pentru limită de vârstă. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține că obiectul cererii de 

chemare în judecată îl reprezintă contestaţia formulată de contestatoarea X împotriva 

Deciziei nr. 94472/R/2019 din 10.05.2019 emisă de CJP Iaşi, decizie pe care o 

apreciază ca nelegală şi netemeinică şi solicită anularea deciziei nr. 94472/R/2019 din 

10.05.2019 emisă de CJP Iaşi prin care i-a fost respinsă cererea de înscriere la pensie 

pentru limită de vârsta şi emiterea unei noi decizii prin care să fie admisă cererea de 

înscriere la pensie pentru limită de vârstă.  

Cererea de chemare în judecată este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 55, 

57 şi art. 149 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Decizia nr. 94472/R/2019 din 10.05.2019 privind respingerea pensiei pentru 

limită de vârstă, conţine, la rubrica „Motivare”, menţiunea că se execută sentinţa civilă 

nr. 1071/ 25.06.2018 a Tribunalului Iaşi, rămasă definitivă prin decizia civilă 

106/05.03.2019 a Curţii de Apel Iaşi, respectiv anularea deciziei nr. 

94472/R/19.12.2016, soluţionarea cererii nr. 94472/31.10.2016 de înscriere la pensie 

pentru limită de vârstă prin valorificarea perioadelor lucrate în grupa I de muncă 

evidenţiate în Adeverinţele 1026/120/29.08.2014, 1027/120/29.08.2014 emise de SC 

„F” SA. 

De asemenea, intimata argumentează faptul că respinge cererea de înscriere la 

pensie pentru limită de vârstă întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 55 

din Legea nr. 263/2010, în sensul că vârsta la data solicitării dreptului este mai mică 

decât vârsta standard redusă ca urmare a stagiului realizat în grupe superioare de 

muncă. 

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

formulat contestaţia înregistrată la Casa Teritorială de Pensii Iaşi sub nr. 

46944/05.06.2019 cu modificările şi completările înregistrate sub nr. 

473399/06.06.2019, prin care a contestat decizia nr. 94472/R/10.05.2019, exprimându-

şi nemulţumirea privind valorificarea incorectă a adeverinţelor 1026/120/29.08.2014 şi 

1027/120/29.08.2014 eliberate de SC „F” SA, din care rezultă că a lucrat în condiţii 

aferente grupei I de muncă şi în condiţii speciale în perioada 01.10.1990-11.09.2010, 

perioadă a lucrat în condiţii de risc radiologic III, în total 16 ani, apreciind că este 

exceptată de la prevederile art. 55 din Legea nr. 263/2010, fiindu-i aplicabile 

dispoziţiile art. 57 din aceeaşi lege. 

Prin sentinţa civilă nr. 1071/2018 pronunţată în dos. nr. XXX/99/2018, 

definitivă prin dec. civ. nr. 106/2019 a Curţii de Apel Iaşi, tribunalul a dispus 

admiterea contestaţiei formulate de contestatoarea X împotriva deciziei nr. 

94472/31.10.2016, anularea acestei decizii şi valorificarea perioadelor lucrate în grupa 

I de muncă evidenţiate în adeverinţele nr. 1026/120/29.08.2014 şi 

1027/120/29.08.2014 eliberate de SC „F” SA . 

Din examinarea Anexei la decizia 94472/R/10.05.2019, existentă la dosar, 

reiese că intimata a valorificat la stabilirea stagiului total de cotizare realizat de 

contestatoare, o perioadă lucrată în gr. I de muncă de 16 ani şi 3 zile, fapt susţinut şi de 

contestatoare prin acţiunea introductivă. 

Însă, instanţa constată că în mod eronat intimata a apreciat că în cauză sunt 

aplicabile prevederile art. 55 din Legea nr. 263/2010, respectiv că nu sunt îndeplinite 
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condiţiile statornicite de acest text normativ şi că vârsta petentei la data solicitării 

dreptului este mai mică decât vârsta standard redusă ca urmare a stagiului de cotizare 

realizat în grupe superioare de muncă. 

Instanţa reţine că în cauza pendinte sunt incidente următoarele dispoziţiile 

legale: 

Art. 57*) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care 

statuează că: 

„(1) Fac excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) şi persoanele care au 

realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de 

cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la 

art. 30 alin. (1) lit. b); 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie pentru limită de 

vârstă indiferent de vârstă. 

(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 

15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, 

respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de 

expunere la radiaţii.” 

Art. 30*) din Legea nr. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice care statorniceşte că: 

„(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele 

din: 

b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor 

prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;” 

Hotărârea nr. 583 din 21 iunie 2001 privind stabilirea criteriilor de încadrare a 

activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime 

nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii, care prevede că: 

„Art. 2 - Încadrarea în zonele I şi II de expunere la radiaţii se face în funcţie de 

timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă, astfel: 

a) pentru zona I de expunere la radiaţii, cel puţin 50% din programul normal de 

lucru; 

b) pentru zona II de expunere la radiaţii, cel puţin 70% din programul normal 

de lucru. 

Art. 3 - Categoria de risc radiologic maxim al unităţilor în care se desfăşoară 

activităţi de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare 

este stabilită prin autorizaţia de desfăşurare a activităţii eliberată de Comisia Naţională 

pentru Controlul Activităţilor Nucleare, conform legii. 

Art. 4 - (1) Locurile de muncă din zona I de expunere la radiaţii corespund 

categoriilor de risc radiologic IV şi III, stabilite prin autorizaţia emisă de Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

(2) Locurile de muncă din zona II de expunere la radiaţii corespund categoriei 

de risc radiologic II, stabilită prin autorizaţia emisă de Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare.” 

Din examinarea înscrisurilor înaintate la dosarul cauzei de contestatoare 

raportat la textele normative enunţate în precedent, tribunalul remarcă faptul că fostul 

angajator al contestatoarei, respectiv SC „F” SA , este o unitate care a dat eficienţă 

prevederilor citate, în sensul că a obţinut, periodic, de la Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare, autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi din 

domeniul nuclear ce se încadrează în categoria de risc radiologic maxim III, care, 

potrivit art. 4 din Hotărârea nr. 583/2001, corespunde zonei I de expunere la radiaţii. 

De altfel, şi titlul jurisdicţional a cărui executare s-a pretins că s-a realizat prin 

emiterea deciziei contestate, subliniază faptul că: „Autorizaţiile emise înainte de 

01.04.2001 (Autorizaţia nr. 2690/90 pentru risc radiologie maxim III pentru perioada 

01.10.1990 - 30.09.1995 pentru Laboratorul CND radiografie Mecano-sudură; 



122 

Autorizaţia nr. 23/1992 pentru risc radiologie maxim III pentru perioada 20.02.1992 -

30.09.1995 pentru Laboratorul CND radiografie Mecano-sudură; Autorizaţia nr. CB 

128/1996 pentru risc radiologie maxim III pentru perioada 10.01.1996 - 09.01.2001 

pentru Laboratorul CND radiografie Mecano-sudură) și în care se atestă că 

laboratoarele de la F. 

Au fost considerate unităţi nucleare în sensul Punctului 93 din Anexa 1 la 

Ordinul 50/1990 sunt acte aflate în circuitul civil, nu au fost contestate legal, astfel că 

nu există niciun motiv legal pentru a fi refuzată luarea lor în considerare, pentru un 

pretins caracter eronat susținut de intimate. În plus, Casa Teritorială de Pensii Iași este 

o autoritate publică fără expertiză și atribuții în domeniul tehnic, astfel încât 

aprecierile acesteia în domeniul expertizării nucleare nu au niciun suport.” 

Aşa fiind, instanţa apreciază că, potrivit probelor administrate în cauză de 

contestatoare, aceasta a reuşit să demonstreze obiectul de activitate avut de către fostul 

angajator, felul muncii prestate şi funcţia profesională avută pe perioada raportului 

juridic de muncă dedusă judecăţii, toate acestea generând şi determinând condiţii de 

muncă extrem de grele, nocive şi periculoase desfăşurării muncii în circumstanţe 

speciale, care impun şi obligă la un efort sporit şi grad de pericol profesional 

suplimentar. 

Astfel, văzând inclusiv practica judiciară anterior pronunţată, prin care 

contestatoarea are satisfacţia unei hotărâri judecătoreşti favorabile, instanţa constată că 

petenta a desfăşurat activitate profesională supusă regim toxic, poluant şi dăunător 

raportat la condiţiile de muncă, motiv pentru care apreciază că se impune valorificarea 

in integrum a evoluţiei sale profesionale sub toate aspectele şi elementele necesare, cu 

reţinerea, în acest context, inclusiv a încadrării activităţii în categoria de risc radiologic 

maxim III ce corespunde zonei I de expunere la radiaţii, aşa cum este reglementată 

imperativ de actele normative indicate anterior. 

Ca atare, interpretarea legii are în vedere nu un impediment determinat de o 

lege neclară sau obscură, ci aplicarea legii, în funcţie de circumstanţele particulare ale 

cauzei, care incumbă exclusiv instanţelor judecătoreşti învestite cu o anumită cauză.  

Prin urmare, în prezenta cauză dedusă aprecierii şi cercetării judecătoreşti se 

apreciază cu deplin temei şi suport juridic, faptul că solicitărilor contestatoarei X i se 

circumscriu pe deplin prevederile art. 57, art. 30 din Legea nr. 263/2010 şi ale 

Hotărârii nr. 583/2001. 

Pentru aceste considerente şi norme de drept şi cu valorificarea scriptelor 

depuse în probaţiune în susţinerea şi dovedirea pretenţiilor contestatoarei, se impune 

admiterea contestaţiei formulate de contestatoarea X în contradictoriu cu intimate Casa 

Judeţeană de Pensii Iaşi, anularea deciziei nr. 94472/R/10.05.2019 privind respingerea 

pensiei pentru limită de vârstă şi obligarea intimatei să emită o nouă decizie de pensie 

prin care contestatoarea să fie înscrisă la pensie pentru limită de vârstă.” 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Solicită apelanta respingerea argumentaţiei primei instanţe din sentinţa 

criticată, deoarece nu a avut în vedere şi nu a consemnat apărarea CJP laşi, reluând în 

apel explicaţiile şi motivele pentru care intimata nu are dreptul la pensie pentru limită 

de vârstă. 

CJP Iaşi a stabilit pentru reclamantă un stagiu de cotizare realizat în grupa I de 

muncă de 16 ani şi 3 luni pentru activitatea desfăşurată în perioadele 28.03.1985 -

01.04.2001 şi 11 luni şi 18 zile în condiţii speciale de muncă în perioada 01.09.2005 -

01.10.2006, deoarece numai 7 zile din luna septembrie 2005 sunt condiţii speciale (15 

zile au fost în condiţii deosebite) şi 7 zile în luna septembrie 2006(15 zile au fost în 

condiţii deosebite). 
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Pentru perioada de după 01.04.2001 datele se extrag din Adeverinţa nr, 

11980/01.11.2016 privind datele necesare determinării stagiului de cotizare și a 

punctajului mediu, în vederea stabilirii pensiei pentru asigurata X. 

Faptul că s-au luat în calcul toate datele de mai sus, poate fi verificat de 

instanţă atât pe decizia de pensie şi pe buletinul de calcul anexă la decizie, cât şi în 

date referitoare la activitatea în muncă consemnată în carnetul de muncă. 

Solicită a fi respinse susţinerile intimatei preluate de prima instanţă eronat, 

referitor la dreptul la un stagiu mai mare în condiţii speciale de muncă după 

01.04.2001, deoarece în Adeverinţele nr. 11980/01.11.2016 si 9509/21.06.2019 

privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu, în 

vederea stabilirii pensiei pentru asigurata X, se găsesc, pe coloanele rezervate 

Numărului de zile lucrate în condiţii normale, deosebite sau speciale exact zilele şi 

lunile pentru care i s-au plătit contribuţii sociale şi pentru ce fel de condiţii de muncă. 

Astfel, se poate constata că s-a luat în calcul exact ce a declarat unitatea 

angajatoare şi că nu i s-a încălcat reclamantei niciun drept, atunci când s-a stabilit 16 

ani şi 3 luni în grupa I de muncă şi 11 luni şi 18 zile în condiţii speciale de muncă. 

Învederează instanţei faptul că, pentru cei 16 ani de grupa I de muncă, 

reclamanta are dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 8 ani – aşa cum 

este precizat şi în Decizia nr. 94472/R/10.05.2019. Astfel, din vârsta standard de 

pensionare a reclamantei, de 62 de ani şi 11 luni, se scad 8 ani şi se obţine vârsta de 54 

de ani şi 11 luni. Or, reclamanta va împlini această vârstă la data de 30 septembrie 

2021, drept care, nu există temei legal pentru ca aceasta să primească pensia pentru 

limită de vârstă până la această dată, conform art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. 

Apreciază apelanta că prima instanţă nu a verificat probele pe care administrate 

în dosar şi nu a aplicat prevederile Legii nr. 263/2010 care reglementează algoritmul 

de calcul al pensiilor pentru perioada de după 01.04.2001 şi nu a înţeles că am luat în 

calcul absolut toate elementele declarate de intimată şi de unitatea angajatoare în 

dosarul de pensie. 

Pe cale de consecinţă, având în vedere cele prezentate mai sus, precum şi 

apărarea din faţa primei instanţe, solicită: admiterea apelului şi casarea sentinţei și 

rejudecarea cauzei în fond conform art. 480 alin. 3 din Codul de procedură civilă; 

modificarea în tot sentinţei şi respingerea acţiunii promovate, ca neîntemeiată, în 

totalitate. 

În drept, au fost invocate prevederile art. 466 - 471 din Codul de procedură 

civilă, ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale HG 

257/2011. 

Intimata formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

Susţine intimata că, prin cererea de apel, apelanta reiterează apărarea de la 

fond, criticând faptul ca pentru cei 16 ani si 3 luni lucraţi în grupa I de muncă, ar avea 

dreptul la reducerea vârstei standard de pensionare cu 8 ani, așa cum ar fi precizat și în 

Decizia nr. 94472/R/10.05.2019, arătându-se că vârsta de pensionare ar fi împlinită la 

data de 30 septembrie 2021. Din nou este invocat de către apelantă art. 55 din Legea 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

Susţine intimata că face excepţie de la prevederile art. 55 avut în vedere de 

apelantă, deoarece a lucrat cu norma de 100% în condiţii aferente grupei I de muncă şi 

condiţii speciale, având meseria de operator CND, executând lucrări de control 

nedestructiv cu radiaţii penetrante produselor sudate de pe fluxul de fabricaţie, fiind 

expusa la radiaţii. 

Pentru perioada 01.04.2001-11.09.2006 nu se datorează diferenţa dintre cota de 

contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă 

și cea declarată de către acesta conform dispoziţiilor art. 1 al. 5) din Legea 226 din 
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7.06.2006 care prevede n[S) Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data 

intrării în vigoare a prezentei legi nu se datorează diferenţa dintre cola de contribuţie 

de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi cea 

declarată de către acesta ". 

Întrucât SC „F” SA este unitate nucleară de gradul III conform Aviz 

170/22.02.2005 și în conformitate cu art. 57 al. 1 lit. b din Legea 263/2010 actualizată 

fac excepţie de la prevederile art. 55 al. 1 lit. b) din lege și persoanele care au realizat 

un stagiu de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau cel puţin 17 ani în 

zona a IT a de expunere la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. 1 lit. 

b. 

În conformitate cu Hotărârea 583/21.06.2001 privind stabilirea criteriilor de 

încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor 

prime nucleare din zonele I și II de expunere la radiaţii stabileşte următoarele: 

„ART. 2 încadrarea în zonele I şi II de expunere la radiaţii se face în funcţie de 

timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă, astfel: 

a) pentru zona I de expunere la radiaţii, cel puţin 50% din programul normal de 

lucru; (…) 

ART. 3 Categoria de risc radiologie maxim al unităţilor în care se desfăşoară 

activităţi de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare 

este stabilită prin autorizaţia de desfăşurare a activităţii eliberată de Comisia Naţională 

pentru Controlul Activităţilor Nucleare, conform legii. 

ART. 4 (1) Locurile de muncă din zona I de expunere la radiaţii corespund 

categoriilor de risc radiologie IV şi III, stabilite prin autorizaţia emisă de Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.  

(2) Locurile de munca din zona II de expunere la radiaţii corespund categoriei 

de risc radiologie II, stabilită prin autorizaţia emisă de Comisia Naţională pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare.” 

SC „F” SA a primit în anul 2005 avizul 170/22.01.2005 cât și autorizaţiile de 

funcţionare a unităţilor nucleare. Societatea este menţionată la poziţia 141 din anexa 3 

de la Legea 263 /2010 cu modificările și completările ulterioare. 

Instanţa de fond a dat în mod corect eficiență dispoziţiilor art. 57 din Legea 

263/2010 privind sistemul unitar de pensii și astfel a admis contestaţia formulată de 

reclamantă. 

Solicită respingerea apelului ca nefondat, cu obligarea acestora la plata 

cheltuielilor de judecată. 

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 Cod proc.civ., art. 57 din Legea 

263.2010. 

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

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată 

următoarele:  

Prioritar, în ceea ce priveşte limitele devoluţiunii în prezenta cauză, se reţine că 

potrivit art. 477 alin. 1 C.pr.civ, instanța de apel va proceda la rejudecarea fondului în 

limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum și cu privire la soluțiile 

care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată. În cauză a exercitat 

apel doar Casa Judeţeană de Pensii Iaşi criticând soluţia primei instanţe, invocând 

greşita aplicare a legii. Contestatoarea apelantă X nu a exercitat nici apel împotriva 

considerentelor hotărârii potrivit art. 461 C.pr.civ, nici apel incident potrivit art. 472 

C.pr.civ.  

Or, potrivit art. 481 C.pr.civ., apelantului nu i se poate crea în propria cale de 

atac o situație mai rea decât aceea din hotărârea atacată, în afară de cazul în care el 

consimte expres la aceasta sau în cazurile anume prevăzute de lege. În consecinţă, 

statuările primei instanţe prin care s-a reţinut valorificarea corectă de către Casa 

Judeţeană de Pensii a stagiului de cotizare de către pârâtă, de 16 ani şi 3 zile în grupa I 
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de muncă nu mai pot face obiectul cercetării în calea de atac, fără a încălca principiul 

neagravării situaţiei şi fără a se depăşi limitele devoluţiunii. Din aceasta perspectivă, 

tezele defensive ale reclamantei intimate referitoare la nevalorificarea integrală a 

stagiului de cotizare în condiţii speciale, pentru perioada ulterioară anului 2001, 

depăşesc limitele învestirii prezentei instanţe, în condiţiile în care nu s-a exercitat, în 

termen legal, apel împotriva sentinţei.  

În aceste limite procesuale, pe fondul apelului formulat de Casa Judeţeană de 

Pensii, faţă de stagiul de cotizare reţinut de 16 ani şi 3 zile în grupa I de muncă realizat 

de către contestatoarea X, prima instanţa, în soluţia de admitere a contestaţiei, a dat 

eficienţă prevederilor art. 57* din Legea 263/2010 cu modificările ulterioare, care 

instituie o derogare de la regula generală, prevăzând că „fac excepţie de la prevederile 

art. 55 alin. (1) lit. b) şi persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 

ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere 

la radiaţii, în locurile de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b).” 

Or, eroarea de silogism a primei instanţe rezidă din echivalarea greşită a celor 

două elemente referenţiale operante, respectiv perioada lucrată în grupa I de muncă cu 

perioada lucrată în zona I de expunere la radiaţii în locurile de muncă prevăzute la art. 

30 alin. (1) lit. b). 

Perioada lucrată în grupa I de muncă valorificată de către Casa Judeţeană de 

Pensii Iaşi, aşa cum rezultă din tabelul cu „date privitoare la activitatea în muncă” este 

28.03.1985 -01.04.2001 , respectiv 11 luni şi 18 zile în condiţii speciale de muncă în 

perioada 01.09.2005 -01.10.2006”. Prima instanţa nu a invalidat această determinare a 

stagiului de cotizare (deşi contestatoarea a criticat acest aspect prin contestaţia 

formulată) şi a apreciat că perioada valorificată ca fiind în grupa I de muncă coincide 

cu perioada lucrată în zona I de expunere la radiaţii, pentru argumentele expuse în 

hotărârea deja redată.  

Or, din adeverinţa 1028/120/29.08.2014 eliberată de „F.” SA rezultă că în 

perioada 10.02.1986-01.10.1990 activitatea desfăşurată de către contestatoarea X, în 

calitate de CTC-ist a fost încadrată în grupa I de muncă, însă temeiul juridic al 

încadrării a fost poziţia 25, 107 din anexa I la Ordinul 50/1990 şi nu poziția 93 din 

anexa I la Ordinul 50/1990. În consecinţă, pentru perioada 10.02.1986-01.10.1990 

angajatorul însuşi nu a încadrat activitatea desfăşurata de către contestatoare ca fiind 

activitate desfăşurata în unităţi nucleare de gradul III şi IV (poziţia 93 din Anexa I la 

Ordinul 50/1990), ci ca activitate din turnătoriile de fontă, oţel sau neferoase cu 

producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de 

curăţare a pieselor în hală de turnare (poziţia 25 din Anexa I la Ordinul 50/1990), 

respectiv forjarea şi presarea la cald cu ciocane şi prese peste 200 kgf 8 (poziţia 25 din 

Anexa I la Ordinul 50/1990). De altfel, aceste atestări se coroborează şi cu datele ce 

rezultă din actele emise Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, din 

care rezultă că autorizarea laboratorului ca unitate nucleară s-a realizat doar începând 

cu 01.07.1990. 

În consecinţă, din întreaga perioadă valorificată ca fiind lucrată în grupa I de 

muncă doar perioada 01.10.1990 – 01.04.2001 (10 ani şi 5 luni), respectiv perioada 

01.09.2005 -01.10.2006 (11 luni şi 18 zile) – total 11 ani, 4 luni şi 18 zile - este 

activitate lucrată în zona I de expunere la radiaţii -, sub pragul minimal cerut legal de 

dispoziţiile art. 57*, respectiv pragul stagiului realizat în aceste condiţii de 15 ani.  

Pentru aceste raţiuni, nefiind aplicabilă ipoteza derogatorie prevăzută de art. 

57* din Legea nr. 263/2010, în mod corect intimata apelantă Casa Judeţeană de Pensii 

Iaşi, în raport de regula generală înscrisă în art. 55 alin. 1 lit. b, a aplicat pentru cei 16 

ani de grupa I de muncă, reducerea vârstei standard de pensionare cu 8 ani, aşa cum 

este precizat şi în Decizia nr. 94472/R/10.05.2019. Astfel, din vârsta standard de 

pensionare a reclamantei – născută în octombrie 1966 – de 62 de ani şi 11 luni potrivit 

Anexei 5 la Legea 263/2010 cu modificări ulterioare, operează reducerea de 8 ani, 
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rezultând 54 de ani şi 11 luni. Or, reclamanta va atinge acest prag în luna septembrie 

2021, motiv pentru care în mod corect s-a respins cererea de înscriere la pensie pentru 

limită de vârstă, nefiind întrunite condiţiile legale, în speţă cele referitoare la vârstă.  

Pentru aceste considerente, faţă de dispoziţiile art. 480 C.pr.civ, Curtea de Apel 

admite apelul declarat de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, împotriva sentinţei civile nr. 

274/05.03.2020 a Tribunalului Iași, sentinţă pe care o va schimbă în tot; respinge 

contestaţia formulată de reclamanta X împotriva Deciziei nr. 94472/R/10.05.2019 în 

contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi. 

 

13. Drepturi bănești; primă de instalare pentru personalul din învățământ; 

aplicarea legii civile în timp; aplicarea Deciziei Î.C.C.J. nr. 27/2015 privind 

interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind 

încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar 

din învățământ; jurisprudența Curții EDO în; actualizare cu indicele de inflație; 

dobânzi 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii; 

Indice alfabetic: drepturi bănești; primă de instalare pentru personalul din 

învățământ; aplicarea legii civile în timp; aplicarea Deciziei Î.C.C.J. nr. 27/2015 

publicată in M. Of. nr. 794 din 26 octombrie 2015 privind interpretarea și aplicarea 

dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 

a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ; jurisprudența Curții EDO 

în; actualizare cu indicele de inflație; dobânzi. 

Temei de drept: art. 23 din HG nr. 281/1993 pentru acordarea indemnizaţiei 

de instalare, anexa 5 la Legea nr. 63/2011 nu prevede printre drepturile de natură 

salarială cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ şi dreptul la 

indemnizația de instalare. 

 

În mod corect a reţinut instanţa de fond incidenţa Deciziei ÎCCJ nr. 27/2015 

care statuează obligatoriu pentru instanţe, faptul că: „În interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 

2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările 

ulterioare, stabileşte că aceste prevederi legale nu abrogă dispoziţiile art. 23 din 

Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din 

unităţile bugetare, cu modificările ulterioare.” 

Legea stabilește drepturile salariale ale cadrelor didactice de la data intrării 

sale în vigoare, așadar pentru viitor, fără a afecta în niciun mod drepturile salariale 

dobândite pentru perioada anterioară intrării sale în vigoare. Din examinarea 

jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în această materie, Curtea a 

constatat, de asemenea, că dreptul la anumite foloase bănești în calitate de salariat a 

fost asimilat, în anumite condiții, unui drept de proprietate și analizat din perspectiva 

art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului 

și a libertăților fundamentale. 

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. 

Curtea de apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 

398/29.09.2020 
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Prin sentința civilă nr. 391/27 mai 2020 Tribunalul Iași a admis acţiunea 

formulată de reclamanta Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar - 

Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţi X și Y , în contradictoriu cu 

unitatea de învăţământ pârâtă Şcoala Profesională M.  

A obligat pârâta să calculeze şi să plătească reclamantei X o indemnizaţie de 

instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei 

profesionale în care a fost încadrat reclamanta în anul şcolar 2018/2019 la unitatea 

şcolară pârâtă, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi majorată cu dobânda legală 

până la data plăţii efective.  

A obligat pârâta să calculeze şi să plătească reclamantei Y o indemnizaţie de 

instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei 

profesionale în care a fost încadrat reclamanta în anul şcolar 2018/2019 la unitatea 

şcolară pârâtă, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi majorată cu dobânda legală 

până la data plăţii efective.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține că, potrivit art. 23 alin. 1 

și 2 din HG nr. 281/1993: „(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea 

de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de 

specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de 

bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi 

încadrat; în cazul medicilor și farmaciștilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după 

terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin 

concurs. 

(2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru 

acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate, stabilite de 

ministere și celelalte instituţii centrale și locale ale administraţiei publice și avizate de 

Ministerul Finanţelor.” 

Este adevărat că anexa 5 la Legea nr. 63/2011 nu prevede printre drepturile de 

natura salarială cuvenite personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ şi 

dreptul la indemnizația de instalare, însă art. 23 din HG nr. 281/1993 nu a fost abrogat 

expres, acest text de lege continuând să producă efecte. Mai mult, dreptul la 

indemnizaţia de instalare nu a fost menţionat expres ca fiind înlăturat de la plată într-

un act normativ ce reglementează salarizarea personalului din sectorul bugetar ori 

numai a personalului didactic, precum cazul altor drepturi – premii şi prime de vacanţă 

– referitor la care s-a prevăzut expres în Legea nr. 283/2011 că nu vor fi acordate.  

Instanţa are în vedere şi Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 27/2015 publicată 

in M. Of. nr. 794 din 26 octombrie 2015 privind interpretarea și aplicarea dispoziţiilor 

art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a 

personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ. A arătat Curtea – în cuprinsul 

deciziei menţionate – faptul că, referitor la admisibilitatea sesizării, sunt îndeplinite 

cumulativ condițiile pentru declanșarea mecanismului privind pronunțarea unei 

hotărâri prealabile.  

Astfel, în dezlegarea obiectului chestiunii de drept ICCJ a avut în vedere 

deciziile [Decizia nr. 202/2015 (M. Of. nr. 338 din 18 mai 2015), Decizia nr. 291/2014 

(M. Of. nr. 451 din 20 iunie 2014), Decizia nr. 481/2014 (M. Of. nr. 825 din 12 

noiembrie 2014), Decizia nr. 623/2014 (M. Of. nr. 26 din 13 ianuarie 2015), Decizia 

nr. 637/2014 (M. Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2015)], prin care Curtea Constituțională a 

reținut, în esență, că legea supusă controlului de constituționalitate stabilește drepturile 

salariale ale cadrelor didactice de la data intrării sale în vigoare, așadar pentru viitor, 

fără a afecta în niciun mod drepturile salariale dobândite pentru perioada anterioară 

intrării sale în vigoare. Din examinarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor 

Omului în această materie, Curtea a constatat, de asemenea, că dreptul la anumite 

foloase bănești în calitate de salariat a fost asimilat, în anumite condiții, unui drept de 
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proprietate și analizat din perspectiva art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 

În consecinţă, ICCJ a stabilit faptul că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor 

art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a 

personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, 

aceste prevederi legale nu abrogă dispozițiile art. 23 din H.G. nr. 281/1993 cu privire 

la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările ulterioare. 

Având în vedere că membrii de sindicat în numele cărora s-a promovat 

acţiunea îndeplinește cerinţele prevăzute de art. 23 din HG nr. 281/1993 pentru 

acordarea indemnizaţiei de instalare, aspecte dovedite cu înscrisurile depuse la dosar 

:acte de identitate, actele de studii ce dovedesc faptul că acestea au absolvit cursurile 

în anul 2019, precum şi adeverinţele nr. 1927/05.12.2019, respectiv nr. 

1925/05.12.2019 emise chiar de către pârâtă, ce atestă faptul că şi-au desfăşurat 

activitatea în cadrul unităţii pârâte, în anul şcolar 2018-2019 şi nu au beneficiat de 

indemnizaţia de instalare, instanța admite acţiunea şi obligă pârâta să calculeze şi să 

achite reclamantelor X şi Y indemnizaţia de instalare aferentă încadrării în anul 2018-

2019. 

De asemenea, instanţa admite şi solicitarea reclamantelor de obligare a pârâtei 

la plata acestor sume actualizate cu indicele de inflaţie, la care se va calcula şi dobânda 

legală. 

Pentru a ajunge la această concluzie, instanţa are în vedere următoarele: 

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 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.” 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel apelanta Şcoala Profesională M, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Apreciază apelanta că în mod greşit reclamantele consideră că odată cu intrarea 

în vigoare a Legii nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, prevederile art. 23 ale H.G. 

281/1993 sunt în continuare aplicabile cadrelor didactice, în pofida faptului că în 

cuprinsul Legii nr. 1/2011 nu mai este prevăzut niciun articol cu privire la acordarea 

primei de instalare. 

Mai mult decât atât, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 63/10.05.2011 

privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 

auxiliar din învăţământ, legiuitorul nu a mai făcut nicio trimitere privind acordarea 

primei de instalare sau a indemnizaţiei de instalare. 

Prevederile art. 23 din H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului 

din unităţile bugetare care, coroborate cu prevederile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 

128/1997 Statutul personalului didactic îşi găseau aplicabilitatea în Legea nr. 

128/1997, abrogată prin intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale. 

De asemenea, solicită a se avea în vedere că în conformitate cu prevederile art. 

6 din Legea nr. 63/2011: „Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor 



129 

şi a celorlalte drepturi de natură salariată, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la 

art. 1 alin. (1), se abrogă”. 

În aceste condiţii, consideră că unitatea a procedat în mod corect şi a aplicat 

întocmai dispoziţiile legale în vigoare. 

Pentru aceste considerente, solicită admiterea apelului şi, în rejudecare, 

respingerea cererii de acordare a primei de instalare. 

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

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată că, prin 

sentinţa apelată, instanţa de fond a admis acţiunea formulată de reclamanta Uniunea 

Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar - Iaşi, în numele şi pentru membrii 

de sindicat reclamanţi X şi Y, în contradictoriu cu unitatea de învăţământ pârâtă 

Şcoala Profesională M şi a obligat pârâta să calculeze şi să plătească reclamantelor X 

şi Y indemnizaţia de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, 

gradului sau treptei profesionale în care au fost încadrate reclamantele în anul şcolar 

2018/2019 la unitatea şcolară pârâtă, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi 

majorată cu dobânda legală până la data plăţii efective.  

Disputa părţilor vizează existenţa temeiului legal de acordare a drepturilor 

solicitate de către reclamante, apelanta susţinând abrogarea dispoziţiilor art. 23 din HG 

nr. 281/1993 şi inexistenţa unei dispoziţii care să confere suport legal pretenţiilor 

reclamantelor. 

În raport de criticile aduse sentinţei, reţine instanța de apel faptul că în mod 

corect a reţinut instanţa de fond incidenţa Deciziei ÎCCJ 27/2015 care statuează 

obligatoriu pentru instanţe, faptul că „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 

din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 

didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, stabileşte că 

aceste prevederi legale nu abrogă dispoziţiile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 

281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, cu modificările 

ulterioare.” 

Reţinând caracterul obligatoriu al deciziei pronunţate de ÎCCJ, potrivit disp art. 

521 alin 3 C.proc.civ., susţinerile apelantei care contravin interpretării obligatorii date 

de ÎCCJ dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 63/2011 nu pot fi primite. În considerentele 

deciziei citate, Înalta Curte a statuat faptul că dreptul la beneficiul primei de instalare 

reglementat de disp. art. 23 din HG nr. 281/1993 nu poate fi considerat ca abrogat 

implicit prin dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea 

în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, motivarea 

instanţei constând în aceea că, o normă specială, aplicabilă exclusiv personalului din 

învăţământ, nu poate abroga implicit o normă generală, aşa cum este cea prevăzută de 

dispoziţiile art. 23 din HG 281/1993 aplicabilă întregului personal bugetar. 

Susţinerile apelantei privind fundamentarea cererii de chemare în judecată pe 

dispoziţiile art. 51 alin. 6 din Legea nr. 128/1997 sunt străine de obiectul litigiului. 

Fundamentul în drept invocat de către reclamante a fost disp. art. 23 HG nr. 281/1993, 

decizia ÎCCJ nr. 27/2015 şi art. 34 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul 

Sectorului de Activitate Învăţământ Preuniversitar. 

Reţine instanţa de apel că potrivit dispoziţiilor art. 23 - (1) din HG nr. 

281/1993: „La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în 

primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază 

de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, 

gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor şi 

farmaciştilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a 

internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. 

(2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalenta cu două salarii de bază pentru 

acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate, stabilite de 
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ministere şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi avizate de 

Ministerul Finanţelor. 

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au 

demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de 

împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, 

calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.” 

Dispoziţiile mai sus enunţate sunt reglementate în Capitolul V litera D din HG 

nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unităţile bugetare, intitulat „Drepturi 

în cazul mutării în altă localitate şi alte drepturi” 

Intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice a lăsat neafectate aceste dispoziţii legale, disp. 

art. 48 pct. 3 din lege, exceptând de la abrogare dispoziţiile art. 21, 22, 23 şi 30 din 

hotărârea de guvern. Nici Legea nr. 284/2010 nu a produs vreo modificare asupra 

acestor dispoziţii legale, iar Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, prevede în mod expres în cuprinsul dispoziţiilor art. 34 alin. 1 

faptul că odată cu intrarea în vigoare a legii, „prevederile din actele normative 

referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu 

cazarea şi locuinţa rămân în vigoare.” 

De asemenea, Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale - D.D.S. 

sub nr. 78/22.02.2017 cu modificările introduse prin actul adițional înregistrat la 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Direcția pentru Dialog Social sub nr. 

335/29.06.2018 şi Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate 

învățământ preuniversitar înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 435 din data de 

17.04.2019, prevăd la art. 34 următoarele „Personalul din învăţământ beneficiază şi de 

următoarele drepturi: (…) b) o indemnizaţie de instalare, în condiţiile legii;” 

Prin urmare reţine instanţa de apel că în mod corect a reţinut instanţa de fond 

caracterul întemeiat al acţiunii formulate, constatând îndeplinirea condiţiilor de 

acordare a drepturilor băneşti aferente indemnizaţiei de instalare. 

Pentru motivele arătate Curtea de Apel, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 

C.proc.civ., respinge cererea de apel formulată de apelanta Şcoala Profesională M 

împotriva sentinţei civile nr. 391 din 27.05.2020 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o 

păstrează. 

 


