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Temei de drept: art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014; art. 6 CEDO, art. 6 C.proc.civ. 

 

Limitarea dreptului de acces la o instanţa în materie civilă prin stabilirea unor 

termene de prescripţie este acceptată la nivel principial în toate statele europene, Curtea 

Europeană a Dreptului Omului statuând că aceasta instituţie apare ca fiind fundamentată 

pe interese legitime ce ţin de securitatea juridică şi de necesitatea unei justiţii optime într-

un termen rezonabil.  

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 431/13.10.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 535/02.07.2020 Tribunalul Vaslui a respins excepţia lipsei 

capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Școala, excepţie invocată de pârâtă. 

A admis excepţia prescripţie dreptului material la acţiune, excepţie invocată de 

pârâta Școala. 

A respins acţiunea formulată de reclamantul X, în contradictoriu cu pârâta Școala, ca 

fiind prescris dreptul material la acţiune. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține, cu privire la excepţia lipsei 

capacităţii procesuale de folosinţă, că în procesul civil poate fi parte doar persoana capabilă 

de a avea drepturi şi obligaţii procesuale, adică numai persoana care se bucură de capacitate 

procesuală de folosinţă. 

Potrivit art. 56 alin. 1 C.proc.civ.: „Poate fi parte în judecată orice persoană care 

are folosinţa drepturilor civile”. Din textul citat reiese că orice persoană fizică sau juridică 

care are folosinţa drepturilor civile poate participa în procesul civil ca reclamant, pârât, 

intervenient etc. 

Pârâta Școala este persoană juridică şi are folosinţa drepturilor civile; or, faptul că 

finanţarea sa se asigură din bugetul de stat prin intermediul consiliului local nu conduce la 

pierderea capacităţii procesuale de folosinţă, motiv pentru care instanța respinge excepţia 

invocată. 

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, instanţa reţine că 

reclamantul a avut calitatea de reclamant în cauze în care s-au admis pretenţiile solicitate de 

sindicatul care îl reprezenta, iar unitate şcolară pârâtă în prezenta cauză a fost obligată să 

plătească acestuia anumite sume reprezentând diferenţa între drepturile efectiv încasate şi 

cele pe care trebuia să le încaseze. 

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul solicită obligarea pârâtei „la plata 

dobânzii legale aferente drepturilor băneşti din perioada 2008 – 2011 încasate conform 

hotărârilor judecătoreşti”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (4) C.civ. şi ale art. 201 din Legea nr. 71/2011 care 

stabilesc ca prescripţiile extinctive începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii 

noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit, instanţa constată că legea 
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aplicabilă prescripţiei extinctive, sub toate aspectele (început, termen, suspendare, 

întrerupere, repunere în termen, efecte) este legea în vigoare la data la care prescripţia a 

început sa curgă, respectiv Decretul nr. 167/1958. 

Faţă de cererea reclamantului, prin Decizia nr. 1/2014 publicată în Monitorul Oficial 

al României, partea I, nr. 283/17 aprilie 2014, se reţine că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 

considerat că se impune admiterea recursurilor, pronunţând următoarea soluţie: „Admite 

recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa. 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 

71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 

alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte că 

prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite 

la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la 

prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din oficiu, cât şi 

părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul procesual, 

chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.” 

Titlurile executorii pentru a căror neexecutare sau executare cu întârziere s-a solicitat 

plata dobânzii penalizatoare sunt hotărâri pronunţate în litigii referitoare la drepturile 

salariale care decurg din derularea raporturilor de muncă, astfel că le sunt aplicabile 

dispoziţiile art. 278 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, respectiv dispoziţiile art. 

448 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă din 2010 şi ale art. 274 din Codul muncii 

din 2003, potrivit cărora hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect 

plata salariilor sau alte drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă. 

În aceste litigii sunt incidente prevederile art. 171 din Codul muncii din 2003, care 

prevăd că dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele 

rezultate din neexecutare în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se 

prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate, iar termenul 

de prescripţie este întrerupt în cazul în care intervine o recunoaştere din partea debitorului cu 

privire la drepturile salariale derivând din plata salariului. 

Faţă de data pronunţării titlurilor executorii, astfel cum rezultă din adeverinţa nr. 

46/31.01.2020, respectiv: 25.02.2010, 29.04.2011, 16.11.2011 şi 24.05.2011, se constată că 

termenul de prescripţie este împlinit la 25.02.2013, 29.04.2014, 16.11.2014 şi 29.04.2017. 

Prin Decizia nr. 7/2015 pronunţată de completul pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 16/1/2014/HP/C s-a stabilit 

că plăţile eşalonate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata 

unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, efectuate 

în baza unui titlu executoriu nu întrerup termenul de prescripţie a dreptului material la 

acţiune pentru daunele interese moratorii sub forma dobânzii penalizatoare. 

Având în vedere aceste considerente, instanţa de fond admite excepţia prescrierii 

dreptului material la acţiune şi, pe cale de consecinţă, respinge acţiunea ca fiind prescris 

dreptul material la acţiune pentru întreaga perioadă.” 

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

netemeinică. 

Apelantul solicită obligarea intimatei la plata dobânzii legale aferente drepturilor 

băneşti din perioada 2008 – 2011 încasate conform hotărârilor judecătoreşti. A arătat 

apelantul că în hotărârea pronunţată se invocă legi, articole şi decizii pe care nu le înţelege, 

nefiind jurist. A arătat că nu îl interesează toate legile invocate, interesându-l doar obţinerea 

dobânzii legale. 

Intimata formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Arată intimata că a invocat la instanţa de fond excepţia lipsei capacităţii de folosinţă 

a școlii pârâte având în vedere dispozițiile art. 104 și urm. din Legea nr. 1/2011, cât și art. 7 
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din aceeaşi lege din care rezultă că finanţarea de bază pentru unităţile şcolare se asigură din 

bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin intermediul consiliilor locale, astfel încât 

unitatea de învățământ nu are dispoziţia sumelor de alocat. 

Totodată a invocat şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune în temeiul art. 

2517 și urm. C.civ. având în vedere că reclamantul solicită drepturi băneşti aferente 

perioadei 2008-2011, termenul general al dreptului material la acţiune fiind de 3 ani și 

neexistând aplicabil niciun caz de întrerupere sau suspendare al termenului general. 

Pentru aceste motive solicită respingerea acţiunii reclamantului ca neîntemeiată, 

menţinând în tot sentinţa instanţei de fond. 

În drept, art. 104 și urm., art. 7 din Legea nr. 1/2011, art. 2517 şi urm. C.civ., art. 466 

și urm. C.proc.civ.  

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

și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele:  

Consfințind ca model organizațional etatic statul de drept, dispoziţiile art. 1 alin. 5 

din Constituția României prevăd: „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi 

a legilor este obligatorie”. Supremaţia legii este, aşadar, un principiu organizaţional 

constituţional şi nici o persoană, fie în calitate de autoritate, fie în calitate de simplu cetăţean 

nu poate invoca în apărarea sa ignorarea dispoziţiilor legale.  

În acest sens, dreptul de acces la o instanţa şi limitările acestuia sunt reglementate 

prin lege şi trebuie aplicate de judecător faţă de dispoziţiile art. 5 C.proc.civ., care stabilește 

că soluţionarea cererilor se realizează potrivit legii.  

Or, prima instanţa, cercetând pretenţia reclamantului apelant privitoare la acordarea 

dobânzilor, a acceptat principala teza defensivă a pârâtei referitoare la intervenirea 

termenului legal de prescripţie legal. 

Faţă de dispoziţiile 2500 alin. (1) din noul Cod civil, prescripţia extinctivă poate fi 

definită ca fiind acea sancţiune care constă în stingerea, în condiţiile stabilite de lege, a 

dreptului de a obţine obligarea pârâtului la prestaţia pretinsă, ca urmare a trecerii intervalului 

de timp prevăzut de lege pentru introducerea acţiunii. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, în jurisprudenţa sa, că „art. 6 § 1 ia 

forma „dreptului la instanţă”, din care dreptul de acces, adică dreptul de a demara proceduri 

pe probleme de natură civilă în faţa instanţei.(...). Totuşi, acest drept nu este absolut, putând 

fi supus unor termene de prescripţie, care sunt permise prin lege, întrucât dreptul de acces, 

prin însăşi natura sa, necesită reglementarea din partea statului. (...) Curtea trebuie să fie 

convinsă că prescripţiile aplicate nu restricţionează şi nici nu reduc accesul permis persoanei 

astfel încât sau în măsura în care dreptul, în esenţa sa, să fie încălcat. În afară de aceasta, 

prescripţia nu va fi compatibilă cu art. 6 § 1 în cazul în care nu urmăreşte un scop legitim şi 

dacă nu există o legătură rezonabilă de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul 

care trebuie îndeplinit (a se vedea hotărârea Ashingdane împotriva Regatului Unit din 28 

mai 1985, seria A nr. 93, p. 24, § 57 şi, mai recent, hotărârea Bellet împotriva Franţei din 4 

decembrie 1995, seria A nr. 333-B, p. 41, § 31). 

51. Trebuie să se menţioneze că termenele de prescripţie în cauzele pentru repararea 

prejudiciului personal reprezintă o trăsătură comună a sistemelor juridice interne ale statelor 

contractante. Acestea urmăresc mai multe scopuri importante, şi anume să asigure 

certitudinea juridică, să protejeze potenţialii pârâţi de pretenţiile perimate care pot fi dificil 

de contestat şi să prevină nedreptatea care poate rezulta în cazul în care instanţele ar fi 

obligate să se pronunţe cu privire la evenimente care au avut loc în trecutul îndepărtat pe 

baza unor probe care au putut să devină nesigure şi incomplete din cauza trecerii timpului. 

(cauza Stubbings şi alţii împotriva Regatului Unit, Application no. 22083/93; 22095/93, 

1996).  

În consecinţă, limitarea dreptului de acces la o instanţa în materie civilă prin 

stabilirea unor termene de prescripţie este acceptată la nivel principial în toate statele 

europene, Curtea Europeană a Dreptului Omului statuând că aceasta instituţie apare ca fiind 

https://www.legistm.ro/img/files/CONSTITU%C5%A2IE_%29%20din%2021%20noiembrie%201991%20%28_republicat%C4%83_%29%20ART%201.pdf
https://www.legistm.ro/img/files/CONSTITU%C5%A2IE_%29%20din%2021%20noiembrie%201991%20%28_republicat%C4%83_%29%286%29.pdf
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fundamentată pe interese legitime ce ţin de securitatea juridică şi de necesitatea unei justiţii 

optime într-un termen rezonabil.  

Or, aşa cum a reţinut şi prima instanţă potrivit art. 171 alin. 1 C. muncii dreptul la 

acţiune cu privire la drepturile salariale, precum şi cu privire la daunele rezultate din 

neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în 

termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.  

Or, solicitând obligarea unităţii școlare la plata dobânzii aferente drepturilor salariale 

stabilite prin hotărâri judecătorești executorii, din punct de vedere al prescripţiei interesează 

momentul naşterii dreptului la acţiune privind plata acestora. 

Prima instanţa a reţinut că, faţă de data pronunţării titlurilor executorii, astfel cum 

rezultă din adeverinţa nr. 46/31.01.2020, respectiv: 25.02.2010, 29.04.2011, 16.11.2011 şi 

24.05.2011, se constată că termenul de prescripţie este împlinit la 25.02.2013, 29.04.2014, 

16.11.2014 şi 29.04.2017.  

Or, aceasta modalitate de calcul nu face aplicarea dispoziţiilor art. 1 din OUG nr. 

71/2009 cu modificările aduse prin Legea 230/2011 care stabileşte că plata sumelor 

prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură 

salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la 

data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel: în 

anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; în anul 2013 se plăteşte 10% din 

valoarea titlului executoriu; în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; în 

anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; în anul 2016 se plăteşte 35% din 

valoarea titlului executoriu. 

Având în vedere că toate titlurile executorii invocate de apelant intră sub incidenţa 

acestui text, rezultă că însăşi scadenţa obligaţiei de plată a debitului principal a fost 

eşalonată succesiv şi procentual, cu efect şi asupra accesoriilor creanţelor constând în 

dobânzii legale. În consecinţă, dreptul la acţiune pentru plata dobânzii se prescrie prin 

termene distincte corespunzătoare scadenţei obligaţiei principale stabilite prin art. 1 din 

OUG nr. 71/2009 în anul 2015, 2016, 2017, 2018 şi, respectiv, sfârşitul anului 2019 pentru 

ultima tranşă de 35% din valoarea titlurilor executorii. Cu toate acestea reclamantul apelant 

a introdus acţiunea la 21.01.2020 ulterior împlinirii termenului de prescripţie chiar şi pentru 

ultima tranşa datorată de unitatea şcolară, de 35 % din valoarea titlului executoriu.  

Situaţia juridică a reclamantului apelant este diferită faţă de situaţia colegiilor în 

condiţiile în care aceştia au acţionat unitatea şcolara în judecata în cadrul termenului de 

prescripţie legal de 3 ani, acţiunea fiind înregistrată la data de 06.04.2016 sub nr. 

729/89/2016. 

Întrucât legea instituie la nivel principal prescriptibilitatea dreptului la acţiune a 

acţiunilor cu caracter patrimonial, iar reclamantul apelant nu a prezentat vreo justificare 

rezonabilă care l-a împiedicat să acționeze din 2011 până în anul 2020, hotărârea pronunţată 

fiind dată în baza dispoziţiilor normative, Curtea respinge apelul formulat. 

 

2. Contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei anticipate; dovada 

vechimii în muncă; 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 privind acordarea pensiei anticipate, dovada 

vechimii în muncă, dovedirea perioadelor de activitate desfășurate în locurile de 

muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea 

pensionării. 
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Temei de drept: art. 158, 164, 165, 168 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice; 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; Ordinul nr. 590/2008 pentru aprobarea procedurii 

privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea 

desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit 

legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării 

drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice.  

 

Cererea de pensionare se soluţionează doar în baza actelor doveditoare depuse în 

procedura administrativă. Analiza legalităţii actului contestat trebuie raportată la 

documentația depusă în cererea de pensie, fără a putea fi opus autorităţii emitente date sau 

elemente necunoscute la momentul edictării deciziei de pensionare. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 524/8.12.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 485/25 iunie 2020 Tribunalul Vaslui a admis în parte 

contestaţia formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de 

Pensii şi, în consecinţă, a dispus anularea deciziei de pensionare nr. 129452/24.10.2019 

emisă de intimată; a obligat intimata să emită o nouă decizie pe pensionare pe numele 

contestatorului în care să valorifice adeverinţele nr. 5057/17.02.2020, nr. 5058/17.02.2020 

emise de SC „M.” SRL Iaşi şi adeverinţa nr. 61/11.02.2020 emisă de SC „R.” SA Vaslui, 

respectiv adeverinţa nr. 552/03.03.2020 emisă de SC „D.I.” SRL A. 

A obligat intimata să valorifice sporurile menţionate în adeverinţele nr. 

245/05.09.2019 şi nr. 257/23.09.2019 emise de TR SA. 

A obligat intimata să valorifice procentele ce se aplică la calculul punctajelor lunare 

menţionate de art. 168 lit. a-i din Legea nr. 263/2010. 

A respins capătul de cerere solicitat de contestator de obligare a intimatei la luarea în 

considerare a sumelor reprezentând salariile menţionate în adeverinţele de venit eliberate de 

ANAF. 

A obligat intimata să achite contestatorului suma de 228 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Prin Decizia nr. 129452/24.10.2019, contestatorului i-a fost admisă cererea de 

pensionare, fiindu-i stabilită, începând cu data de 06.09.2019 o pensie de asigurări sociale în 

cuantum de 1443 lei. 

Prin contestația formulată, X arată că pensia care i-a fost astfel stabilită nu este 

corect determinată, solicitând instanței obligarea Casei Județene de Pensii Vaslui la 

recalcularea drepturilor de pensie prin valorificarea adeverințelor ce atestă încadrarea în 

grupa a II a de muncă. De asemenea, contestatorul a solicitat includerea în calculul pensiei a 

unor sporuri, care nu au fost avute în vedere de intimată, respectiv cele menționate de 

adeverințele emise de IMESB A, respectiv TR. SA, valorificarea procentelor ce se aplică la 

calculul punctajelor lunare menționate de art. 168 lit. a-i din Legea nr. 263/2010, și luarea în 

considerare a sumelor reprezentând salariile menționate în adeverințele de venit eliberate de 

ANAF. 
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Instanța reține că, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 50/1990 pentru 

precizarea locurilor de muncă, activităților și a categoriilor profesionale cu condiții deosebite 

care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, dovedirea perioadelor 

de activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și II 

de muncă în vederea pensionării se fac pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă 

conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii și Ocrotirii 

Sociale. 

Potrivit art. 158 (3 ind. 1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările 

ulterioare, dovada vechimii în muncă în grupa I și sau a II a de muncă realizată anterior datei 

de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor 

Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. 

În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de 

muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este 

efectuată incorect sau incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de 

către angajatorii sau deținătorii de arhive ( art. 158 (3 ind. 2) din legea mai sus menționată). 

În atare condiții, adeverințele prin care solicitanții drepturilor de pensie dovedesc 

vechimea în muncă, grupa de muncă, sporurile cu caracter permanent trebuie, să 

îndeplinească toate condițiile de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 263/2010 și H.G. 

nr. 257/2011. Astfel, potrivit art. 158 alin. 4 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I 

și/sau a II a de muncă sunt valorificate, numai în situația în care au fost emise conform legii, 

pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. 

Tribunalul constată că, potrivit dispozițiilor art. 158 alin. 5 din Legea nr. 263/2010, 

prin documente verificabile se înțeleg: actul administrativ de nominalizare a persoanelor 

încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind 

încadrarea locurilor de muncă/ activităților/categoriilor profesionale în grupe superioare de 

muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act 

administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele 

de plată din care să rezulte secția/atelierul/locul de muncă, precum și orice alte documente 

justificative. 

Potrivit Ordinul nr. 590/2008 cererile prin care persoanele interesate solicită 

eliberarea adeverinţelor prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 

1 aprilie 2001, şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a 

II-a de muncă, se depun la angajatori sau la deţinătorii arhivelor acestora, după caz, iar 

adeverinţele se întocmesc şi se eliberează, conform modelului prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din procedura prevăzută de lege, numai pe baza documentelor verificabile, 

aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor de arhive.  

Practic, prin acest Ordin, care vizează aprobarea Procedurii privind modul de 

întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de 

muncă încadrate în grupe superioare de muncă este reglementat conţinutul şi modul de 

întocmire a adeverinţelor privind încadrarea în grupa superioară de muncă, indicându-se în 

mod expres şi actul administrativ intern prin care s-a făcut nominalizarea personalului în 

grupe de muncă.  

Prevederile din Anexa nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, reiau 

dispoziţiile Ordinului nr. 590/2008 referitoare la conţinutul obligatoriu al adeverinţelor care 

atestă încadrarea persoanelor în grupele I sau II de muncă în vederea valorificării lor la 

stabilirea drepturilor de pensie a activităţii desfăşurate pentru perioadele anterioare datei de 

1 aprilie 2001. 

Adeverinţele eliberate de către angajator sunt acte tehnico-administrative care atestă 

diferite situaţii de fapt şi drept care rezultă din evidenţele aparţinând unităţii emitente şi ele 

trebuie să reflecte întocmai aceste evidenţe, persoanele cu atribuţii în eliberarea acestora 

angajându-şi răspunderea cu privire la realitatea celor inserate.  
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Din analiza carnetului de muncă seria B.a nr. 0293331, reiese că X a beneficiat de 

grupa a II-a de muncă doar începând cu 07.08.1989, când era salariatul „Tr” RA Vaslui, în 

meseria de conducător auto. 

Pentru perioada 17.03.1982 - 01.10.1982, respectiv 03.01.1983 - 01.04.1984 în care 

contestatorul a prestat activitate la Întreprinderea Utilaj Greu și Transport pentru Construcții 

Gh. Gheorghiu Dej, Stația Iași, actuală SC „M.” SRL Iași, în carnetul de muncă al acestuia 

nu se regăsesc mențiuni privitoare la grupa de muncă.  

Se specifică faptul că în aceste perioade a prestat activitate de lăcătuș montator 

agregate, respectiv lăcătuș mecanic auto, meserii ce se regăsesc și în adeverința nr. 

5057/17.02.2020 a cărei valorificare o cerere contestatorul. 

Prin adeverința nr. 5057/17.02.2020, eliberată de SC „M” SRL Iași, se certifică 

faptul că în perioadele 17.03.1982-01.10.1982, 03.01.1983-01.04.1984 X a fost încadrat în 

grupa a II-a de muncă, în procent de 100% conform nominalizării efectuate prin hotărârea 

Consiliului de Administrație nr. 1605/17.05.1991, temeiul juridic fiind prevederile Ordinului 

nr. 50/1990, art. 3 anexa 2, punctul 129 – montarea și probarea instalațiilor și agregatelor, 

utilajelor de construcții la lucrările efectuate în șantiere, completate de adresa MMPS nr. 

124/DA/1994, precum și de HG nr. 1223/1990. 

Se specifică în finalul adeverinței că aceasta înlocuiește adeverința nr. 

3254/20.09.2019, adeverință nevalorificată de intimata Casa Județeană de Pensii Vaslui pe 

motiv că activitatea prestată de contestator în perioadele 16.02.1982-17.03.1982 și 

01.04.1984-01.05.1989 nu este de șofer pe camion de 16 tone, ci în cu totul alte meserii așa 

cum reiese din carnetul de muncă.  

Adeverința nr. 5058/17.02.2020 eliberată tot de SC „M.” SRL Iași dosar atestă faptul 

că în perioada 16.02.1982-17.03.1982 , 01.04.1984-01.05.1989 contestatorul a prestat 

activitate de șofer pe autocamion de 16 tone, fiind încadrat în grupa a II-a de muncă, în 

procent de 100% conform nominalizării efectuate prin hotărârea Consiliului de 

Administrație nr. 1605/17.05.1991, temeiul juridic fiind prevederile ordinului nr. 50/1990, 

art. 3, anexa 2, punctul 208, completate de adresa MMPS nr. 124/DA/1994, precum și de 

HG nr. 1223/1990. Similar cu adeverința nr. 5057/17.02.2020, și în finalul adeverinței nr. 

5058/17.02.2020 se specifică faptul că aceasta înlocuiește adeverința nr. 3254/20.09.2019. 

Prin Ordinul nr. 50/05.03.1990, publicat în Monitorul Oficial nr. 38/20.03.1990, 

elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății, împreună cu 

Comisia Națională pentru Protecția Muncii, au fost precizate locurile de muncă, activitățile 

și categoriile profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și a II-a de 

muncă în vederea pensionării. 

Au fost întocmite două anexe referitoare la grupa I de muncă, respectiv grupa a II-a 

de muncă, iar prin art. 3 al ordinului s-a prevăzut posibilitatea extinderii listelor. 

Astfel, beneficiază de încadrarea în cele două grupe, fără limitarea numărului, 

personalul care este în activitate (din punct de vedere al funcției îndeplinite), respectiv 

muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, tehnicieni, personal de întreținere și reparații, 

controlori tehnici de calitate, dar și alte categorii de personal care lucrează efectiv în locurile 

de muncă și activitățile prevăzute în anexe. Alineatul 2 al art. 3 prevede beneficiul acelorași 

drepturi în favoarea personalului muncitor din construcții-montaj sau din alte activități care 

realizează lucrări de extindere, modernizare sau reparație ale capacităților de producție și 

care desfășoară activitatea în aceleași condiții cu personalul beneficiarului încadrat în 

grupele I și a II-a de muncă. 

În ambele adeverințe, nr. 5057/17.02.2020 și nr. 5058/17.02.2020, SC „M.” SRL Iași 

emitentul acestora face trimitere la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

1605/17.05.1991 de nominalizare în grupă a II-a de muncă a personalului. 

Din lectura Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1605/17.05.1991 reiese că 

personalul SC „M.” SRL Iași (care a funcționat sub diverse denumiri: „TMB”, „SUGTC”, 
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„IUGTC”) se încadrează în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, începând cu data de 

18.03.1969. 

De asemenea, se reține că o corectă aplicare a legii presupune observarea faptului că 

în anexa II a Ordinului nr. 50/1990, care reprezintă actul normativ cadru în materie, 

figurează locurile de muncă ale contestatorului din perioada indicată în cele două adeverințe. 

Instanța constată că cele două înscrisuri a căror valorificare se cere, îndeplinesc 

condițiile de fond și formă cerute de legislația în vigoare.  

Astfel, în cuprinsul lor este menționată denumirea anterioară a angajatorului, grupa 

de care a beneficiat contestatorul, actul administrativ de nominalizare în grupă, respectiv 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1605/17.05.1991, temeiul juridic al încadrării, 

actele normative în vigoare la data respectivă.  

Temeiurile juridice menționate în adeverințe corespund celor din Ordinul 50/1990, 

elementele și datele înscrise fiind reale. 

În anexa 14 din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

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

termeni clari și neechivoci directa răspundere a angajatorului (sau deținătorului de arhive) 

pentru legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor, elementelor și informațiilor înscrise 

în adeverințele pe care le întocmesc și le eliberează. 

În atare condiții, Tribunalul constată că cele două adeverințe nr. 5057/17.02.2020 și 

nr. 5058/17.02.2020 emise de SC „M.” SRL sunt conforme modelului impus de procedura 

aprobată prin actele normative în vigoare. 

În ce privește adeverința nr. 61/11.02.2020 eliberată de SC „R” SA Vaslui, instanța 

reține următoarele: 

Prin intermediul acestui înscris se atestă faptul că în perioada 25.09.1978-21.10.1978 

și 29.03.1980-09.01.1981, X a fost angajat al societății mai sus menționate fostă 

„AUTOBAZA” VASLUI, în meseria de șofer pe autocamioane de peste 4 tone, fiind 

încadrat în grupa a II-a de muncă în procent de 100% conform nominalizării efectuate prin 

procesul verbal nr. 1/04.04.1990. Temeiul juridic al încadrării în această grupă îl reprezintă 

Ordinul nr. 50/1990, anexa 2, poziția 208, punctul 3. 

Ca și în cazul celor două adeverințe mai sus analizate , instanța verifică dacă acest 

înscris îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru valorificarea sa. 

Astfel, din conținutul adeverinței nr. 61/11.02.2020 reiese denumirea angajatorului, 

precum grupa și procentul de care a beneficiat X pentru perioadele indicate. 

În ce privește actul de nominalizare în grupă, instanța constată că, la dosarul cauzei 

există procesul-verbal nr. 1/04.04.1990 încheiat între patronat și sindicat, înscris care a stat 

la baza emiterii adeverinței și care atestă încadrarea în grupa a II-a a locurilor de muncă, a 

activităților și categoriilor profesionale cuprinse în anexa nr. 2, respectiv a meseriilor de 

șofer care au lucrat pe autocamioane cu capacitatea de transport de cel puțin 4 tone, poziția 

208 din Ordinul nr. 50/1990. 

Temeiul juridic indicat în adeverință, poziția 208, coincide cu cel din Ordinul nr. 

50/1990, din anexa 2, conform căruia beneficiază de grupa a II-a de muncă șoferii care 

deservesc autocamioane (inclusiv asimilate acestora) cu capacitatea de transport de cel puțin 

10 tone. 

Instanța constată că adeverinţa invocată mai sus îndeplinește toate condiţiile de 

legalitate prevăzute de legislaţia sub imperiul căreia a fost întocmită, totodată, mențiunile 

inserate în conținutul acesteia fiind în concordanță cu cele din carnetul de muncă. 

Mai mult decât atât, fostul angajator și-a asumat întreaga răspundere, pentru 

realitatea, veridicitatea şi exactitatea datelor înscrise în actul respectiv, în caz contrar putând 

să răspundă civil sau penal pentru menţiunile false din aceasta. 

Analizând adeverința nr. 552/03.03.2020 emisă de SC „D.I.” SRL ARAD, se 

constată că X a fost angajat la fosta „IMSBA” în perioada 10.02.1981-14.12.1981, în 

meseria de șofer pe autocamion - basculantă peste 16 tone. Se confirmă de către deținătorul 
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de arhive că în această perioadă, activitatea prestată de contestator s-a încadrat în grupa a II-

a de muncă, în procent de 100% conform Ordinului nr. 50/1990, cât și potrivit Legii nr. 

263/2010 completată cu HG nr. 257/2011 anexa 14. 

Actul normativ în baza căruia s-a făcut nominalizarea îl reprezintă contractele 

colective de muncă corelate atât cu pontajele lunare și cu statele de plată ale unității, iar 

temeiul juridic îl constituie art. 3 și 6 din Ordinul nr. 50/1990, republicat, anexa 2, poz. 206 

și 208, completat cu HG nr. 1223/1990. 

La finalul adeverinței se regăsește mențiunea conform căreia înscrisul a fost întocmit 

pe baza datelor existente în arhiva Combinatului Minier Sucursala Banat Anina-Lugoj, 

depozitate și conservate la SC „D.I.” SRL A, operator economic autorizat de Arhivele 

Naționale ale României cu nr. 68 și 70/18.11.2019 privind păstrarea și utilizarea 

documentelor deținute, cât și conform contractului de preluare definitivă a arhivelor nr. 

831/19.06.2019, încheiat cu fostul operator SC „A” SRL Timișoara. 

Din cuprinsul acestei adeverințe, se poate observa că sunt menţionate toate 

elementele enumerate în modelul adeverinţei cuprins în anexa nr. 14 a normelor 

metodologice, respectiv datele de identificare ale salariatului şi angajatorului, perioada în 

care a fost salariatul societăţii/instituţiei, grupa de muncă, procentul şi temeiul juridic al 

încadrării.  

La rubrica „conform nominalizării efectuate prin” trebuia trecut aşa cum se indică în 

anexa 14 actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului 

muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale 

pentru Protecția Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și 

categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă 

în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administrație și 

a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, 

pontajele lunare, registrul de evidență a intrărilor în subteran etc.). Din folosirea menţiunii 

„etc.” rezultă că enumerarea efectuată de legiuitor în cuprinsul menţiunii din subsolul anexei 

14 (***) nu este una limitativă, fiind la latitudinea angajatorului să stabilească natura 

juridică şi denumirea actului administrativ ce cuprinde aceste menţiuni.  

În situaţia de faţă, deținătorul de arhivă a precizat că încadrarea fostului salariat X în 

grupa a II-a de muncă în procent de 100% pentru perioada indicată s-a făcut în conformitate 

cu contractele colective de muncă corelate cu pontajele lunare și statele de plată ale unității. 

Atât timp cât pentru perioada menționată, unitatea a virat CAS-ul și contribuția 

pentru pensia suplimentară datorată, conform legislației existente în vigoare la aceea dată, 

instanța constată că este suficientă mențiunea din adeverință. 

Instanța apreciază că activitatea contestatorului din perioada 10.02.1981-14.12.1981 

când a ocupat funcția șofer autocamion-basculantă peste 16 tone se circumscrie celor 

descrise la pct. 206 și 208 din Anexa II la Ordinul nr. 50/1990, respectiv ,,șoferii care 

efectuează prestații la locurile de muncă și activitățile cu condiții nocive, grele sau 

periculoase prevăzute în grupele de muncă potrivit reglementărilor legale” şi ,,șoferii care 

deservesc autocamioane (inclusiv asimilate acestora) cu capacitatea de transport de cel puțin 

10 tone. 

Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa constată că, în speţă, sunt aplicabile 

prevederile art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit cărora: „Pensia poate fi 

recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate 

stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să 

conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.” 

În ce privește sporurile menționate în adeverințele nr. 245/05.09.2019 și 

257/23.09.2019 emise de SC „„T.”” SA, instanța constată următoarele: Adeverința nr. 

245/05.09.2019 atestă faptul că X a beneficiat de un spor de vechime de 6% în perioada 

07.08.1989-25.05.1992, un spor de vechime de 9% în perioada 25.05.1992-30.06.1993, un 

spor de 15% în perioada 30.06.1993 până la data de 16.08.1994 , un spor de vechime de 20 
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%, spor pentru condiții grele de muncă de 10% și un spor de 12 % pentru perioada 

16.08.1994-28.04.1999 și un spor de vechime de 25% începând cu data de 28.04.1999. 

La dosar există adeverința nr. 257/23.09.2019, adeverință care reia cele menționate 

în adeverința precedentă, cu excepția faptului că se precizează clar data până la care a 

beneficiat de sporul de vechime de 25%, respectiv 28.04.1999-01.11.2019. 

Analizând Buletinul de calcul privind acordarea pensiei anticipate parțial, instanța 

constată că, în datele privitoare la activitatea în muncă a contestatorului, la rubrica spor de 

vechime și alte sporuri este menționată cifra 0, nefiind consemnat niciun procent. 

În întâmpinare, intimata Casa Județeană de Pensii Vaslui arată că, în ce privește 

sporurile înscrise în Adeverința nr. 257/23.09.2019, pentru perioada 01.04.1992-28.02.1995, 

28.04.1999-01.04.2001, s-au valorificat sporurile incluse în salariul brut înscris în carnetul 

de muncă la numărătorul fracției, fiind mai mare, iar ulterior datei de 01.04.2001 conform 

Adeverinței nr. 4551/11.09.2019 privind datele necesare determinării stagiului de cotizare și 

a punctajului mediu în vederea stabilirii pensiei. 

Instanța constată că o serie de perioade menționate în cele două adeverințe, exced 

celor avute în vedere de intimată la valorificarea sporurilor, nefiind luate în calcul, iar pentru 

perioadele indicate prin întâmpinare, Casa Județeană de Pensii se rezumă la a indica un 

simplu algoritm de calcul, nedemonstrat cu argumente matematice. 

Este adevărat că în perioada 01.03.1995-28.02.1999, contestatorul a fost preluat cu 

activitatea de la „Tr.” Vaslui la RAGCL Vaslui, așa cum reiese din carnetul de muncă depus 

în copie, dar împotriva celor două adeverințe care certifică printre altele și sporul de 

vechime de 20%, intimata nu s-a înscris în fals, astfel încât cele cuprinse în acestea fac 

dovada deplină până la proba contrară, fără a avea un caracter pro causa. 

Mai mult, dispozițiile art. 165 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 prevăd: ,,Pentru 

perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare 

este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.” 

Instanța reţine că, pentru valorificarea unor venituri în calculul punctajului lunar, 

acestea trebuie dovedite prin înscrierile din carnetul de muncă sau cu adeverinţe eliberate de 

fostul angajator. În sprijinul celor expuse sunt dispozițiile art. 165 alin. 2 din Legea nr. 

263/2010 conform cărora, ,,La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute 

la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 

1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 

înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform 

legislaţiei în vigoare.”, iar potrivit art. 127 alin. 1 din H.G nr. 257/2011: „Sporurile cu 

caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de 

pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.” 

Potrivit dispoziţiilor art. 166 din Legea nr. 263/2010: ,,La determinarea punctajelor 

lunare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei 

legi, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a 

contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia 

privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor 

sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare 

socială.” 

Prevederile art. 168 din aceeași lege stabilesc ,,(1) Asiguraţii care au contribuit la 

Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creştere a 

punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în 

aceste perioade, astfel: 

 a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 - 1 ianuarie 1973; 

 b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 - 1 ianuarie 1978; 

 c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986; 

 d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986 - 1 noiembrie 1990; 

 e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 - 1 aprilie 1991; 
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 f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 - 1 aprilie 1992; 

 g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 - 1 ianuarie 1999; 

 h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 1 februarie 1999; 

 i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999. 

 (2) Asiguraţii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară 

beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la 

punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel: 

 a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977 - 1 ianuarie 1978; 

 b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986.” 

Într-adevăr, așa cum corect a observat și contestatorul, în anexa la decizia de pensie 

contestată, la rubrică - Date privitoare la activitatea în muncă - pentru perioada 05.09.1978-

01.04.2001 la rubrica Procent PS sunt menţionate procentele ce reprezintă contribuţia la 

fondul de pensie și nu procentele ce se aplică la calculul punctajelor lunare indicate la lit. a-i 

din articolul anterior menţionat. 

Practic, se indică doar procentul cu care X a contribuit la fondul pentru pensia 

suplimentară 2%, 3%, 5% și nu punctajul rezultat prin aplicarea procentelor prevăzute de art. 

168 lit. a - i din Legea nr. 263/2010, la punctajele lunare realizate în perioadele respective. 

Solicitarea contestatorului privând obligarea intimatei la luarea în considerare a 

salariilor menţionate în adeverinţele de venit eliberate de ANAF este neîntemeiată, de vreme 

ce acestea au fost emise pe data de 04.03.2020, nefiind depuse pentru a putea fi verificate și 

valorificate de intimată. Prin Decizia nr. 129452/24.10.2019, contestatorului i-a fost 

acordată pensia anticipată parțial, drepturile de pensie fiindu-i stabilite în cuantum de 1443 

lei.  

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de 

asigurat cu valoarea unui punct de pensiei. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se 

determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale 

asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. În cazul 

persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, pentru care legea prevede 

stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea 

punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de 

lege, pentru fiecare dintre situaţiile respective. 

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor 

lunare realizate în anul calendaristic respectiv. 

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, 

după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de 

asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică. Pentru lunile pentru care Institutul Naţional de Statistică încă nu a 

comunicat câştigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câştig 

salarial mediu brut comunicat. 

Intimata a utilizat salariile brute așa cum au fost acestea menţionate în înscrisurile 

supuse valorificării, înscrisuri depuse de contestator, fără ca această să aibă știință la acel 

moment, respectiv luna octombrie 2019 de adeverinţele emise ulterior pe data de 04.03.2020 

de ANAF. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel intimata Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Apelanta reiterează apărările din întâmpinarea depusă la instanţa de fond, 

concluzionând în apel, că atât grupa de muncă pentru perioada 07.08.1989 - 01.04.2001, cât 

şi sporurile permanente menţionate în Adeverinţa nr. 257123.09.2019 şi Adeverinţa nr. 

8566/30.09.2019 au fost valorificate prin Decizia nr. 129452 din 24.10.2019. 

În ceea ce priveşte modul de calcul al pensiei suplimentare, precizează că acesta a 

fost făcut potrivit art. 168 din Legea nr. 263/2010 respectându-se algoritmul de calcul din 

aplicaţia de calcul existentă așa cum este evidenţiat în Anexa - Punctaje lunare/anuale si 
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înscris în decizia de pensionare unde la rubrica număr total de puncte realizate rezultă - 

număr puncte corespunzător pensiei suplimentare 2.73131 și număr puncte suplimentare 

pentru grupe/condiţii de muncă 3.69158 puncte. 

În referire la obligarea Casei de Pensii Vaslui să emită o nouă decizie de pensionare 

prin care să valorifice Adeverinţele nr. 5057/17.02.2020, nr. 5058/17.02.2020 emise de SC 

„M.” SRL Iaşi, Adeverinţa nr. 61/11.02.2020 emisă de SC „R.” SA Vaslui, respectiv 

Adeverinţa nr. 552/03.03.2020 emisă de SC „„D.I.”” SRL, acestea nu au fost comunicate 

instituţiei, fiind astfel în imposibilitatea de a valorifica documente inexistente. 

De asemenea, apelanta susţine că nu este de acord cu cheltuielile de judecată stabilite 

în sarcina sa, motivat de faptul că a demonstrat fără dubiu că, la stabilirea drepturilor de 

pensie au fost valorificate documentele aflate la dosarul cauzei, cu excepţia celor depuse de 

contestator direct în dosarul cauzei şi nu cu cerere adresată CJP Vaslui de valorificare la 

stabilirea drepturile de pensie. 

În drept, se invocă Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii cu 

modificările şi completările ulterioare, HG 257/2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 

263/2010. 

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Relativ la motivele de apel invocate, apreciază că în primul rând, în mod eronat, 

apelanta solicita casarea sentinței, considerând că nu precizează în cererea de apel, motivul 

formulării acestuia, nu menționează care sunt normele legale încălcate de instanța de fond 

nici nu motivează netemeinicia hotărârii. 

In al doilea rând, susține intimatul că cererea de apel nu este motivată în drept, ci 

conţine trimiterea generală la Legea nr. 263/2010 și la normele de punere în aplicare a 

acestei legi, fără a indica temeiul legal al apelului, așa cum în mod imperativ prevede art. 

470 alin 1) lit. c) din Codul de procedură civilă. 

De asemenea, și probatoriul lipsește cu desăvârșire, în cererea de apel nefiind nici 

măcar indicată rubrica probatoriu, contrar art. 470 alin. 1) lit. d) din Codul de procedura 

civilă. 

În cererea de apel nu critică în niciun fel hotărârea instanţei de fond. 

Consideră că această acţiune a fost exercitată cu rea credinţa şi solicită amendarea 

recurentei în acord cu dispoziţiile art. 12 Cod procedură civilă.  

Având în vedere că nu s-a solicitat cenzurarea cheltuielilor de judecată în faţa 

instanţei de fond, conform art. 451 C.proc.civ., consideră că acest capăt de cerere este 

inadmisibil şi solicită respingerea lui.  

În drept, invocă dispoziţiile art. 471 alin. 5) din Codul de procedură civilă. 

În apel nu au fost administrate probe noi.  

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

și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele:  

Prioritar, în ceea ce priveşte cerințele formale ale apelului, faţă de motivele invocate 

prin întâmpinare, se reţine că, faţă de prevederile art. 470 alin. 3 cu referire la art. 470 alin. 1 

lit. c,d lipsa indicării temeiului de drept al apelului sau a probelor solicitate atrag decăderea 

apelantului, fără a conduce la nulitatea actului de învestire a instanţei. Potrivit art. 476 alin. 2 

C.proc.civ., în cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea 

nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanța de apel se va pronunța, în 

fond, numai pe baza celor invocate la prima instanță. În consecinţă, în calea de atac 

devolutivă a apelului, instanţa este ţinută să analizeze cauza, în limitele devoluţiunii stabilite 

expres sau implicit de apelant, inclus prin raportare la cadrul procesual desfăşurat în faţa 

primei instanţe. 

Din această perspectivă, trebuie subliniat că obiectul prezentei cauze este reprezentat 

de contestaţia formulată de contestatorul X împotriva deciziei privind acordarea pensiei 

anticipate nr. 129452/24.10.2019. În raport de această determinare a obiectului litigiului, 

limitele analizei jurisdicționale pot viza legalitatea și temeinicia deciziei contestate exclusiv 
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prin raportare la conținutul său intrinsec, actele pe care se întemeiază și la normele legale în 

vigoare la momentul edictării sale. În acest sens, analiza legalităţii actului contestat trebuie 

raportată la documentația depusă în cererea de pensie, fără a putea fi opus autorităţii 

emitente date sau elemente necunoscute la momentul edictării deciziei de pensionare. În 

acest sens, art. 74 alin. 1 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 prevăd: „Cererea de 

pensionare, însoțită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial 

în funcție de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condițiilor de 

pensionare.”  

În consecinţă, cererea de pensionare se soluţionează doar în baza actelor doveditoare 

depuse în procedura administrativă. Or, analizând actele dosarului, faţă de motivele de apel 

formulate, rezultă că adeverinţele nr. 5057/17.02.2020, nr. 5058/17.02.2020 emise de SC 

„M.” SRL Iaşi, adeverinţa nr. 61/11.02.2020 emisă de SC „R.” SA Vaslui, respectiv 

adeverinţa nr. 552/03.03.2020 emisă de SC „„D.I.”” SRL nu au fost comunicate instituţiei 

pârâte, astfel că în mod greşit prima instanţă a procedat la analiza acestora. De altfel, toate 

aceste adeverinţe sunt emise de unitatea angajatoare în anul 2020, decizia contestată fiind 

emisă anterior la 24.10.2019. Nu se poate reţine vreo culpă procesuală a intimatei în 

nevalorificarea acestora prin decizia contestată, în condiţiile nu existau la data emiterii 

deciziei analizate, contestatorul având la dispoziţie procedura de recalculare a drepturilor de 

pensie pentru a solicita recunoașterea drepturilor pe care le atestă. În consecinţă, din aceasta 

perspectivă apelul trebuie admis şi respinsă cererea contestatorului de obligare a intimatei la 

valorificarea acestor adeverinţe. 

În ceea ce priveşte încadrarea activităţii în grupa a II-a, prin adeverinţa nr. 

3254/20.09.2019 eliberată de SC „M” SRL s-a atestat că în perioada 16.02.1982-01.10.1982 

şi în perioada 03.01.1983-01.05.1989, contestatorul X, având meseria de şofer pe 

autocamion mai mare de 16 tone a fost încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 

100% prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1605/17.05.1991. Intimata nu a 

valorificat perioadele 17.03.1982-01.10.1982, 03.01.1983-01.04.1984, întrucât din 

menţiunile carnetului de muncă rezultă că în aceste perioade contestatorul a avut meseria de 

lăcătuş. Or, apărarea apelantei intimate se verifică în raport de conţinutul carnetului de 

muncă depus la dosar. Mai mult, prin adeverința nr. 5057/17.02.2020 angajatorul a eliberat 

un nou act în concordanţă cu atestările carnetului de muncă, adeverinţă ce însă nu poate 

produce juridice în prezenta cauză, pentru considerentele anterior expuse. În ceea ce privește 

adeverinţa nr. 873/22.06.1993, se reţine că, potrivit art. art. 126 alin. 5 din Normele aprobate 

prin HG nr. 257/2011, „adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la intrarea în vigoare a 

legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă 

îndeplinesc condițiile de fond şi formă prevăzute de acesta”. Adeverinţa nr. 873/22.06.1993, 

fiind anterioară Ordinului nr. 590/2008, în aplicarea Legii nr. 263/2010, poate dobândi 

valoare probantă de sine stătătoare doar în condiţiile respectării prevederilor actului 

normativ. Or, adeverința menționată nu conţine elemente esenţiale referitoare la activitatea 

desfăşurată de salariat, asumarea de către unitatea angajatoare a realităţii aspectelor atestate, 

iar data de naştere este greşită, astfel încât nu poate fi valorificată.  

În consecinţă, în mod corect intimata a valorificat doar perioada 16.02.1982-

01.10.1982 şi perioada 03.01.1983-01.05.1989 ca fiind lucrată în grupa a II-a de muncă în 

cadrul SC „M” SRL Iași, contestaţia reclamantului X sub acest aspect fiind neîntemeiată. 

Referitor la adeverinţa nr. 245/05.09.2019 eliberată de SC „T.” SA (prin care s-a 

atestat că în perioada 07.08.1989-01.04.2001, contestatorul X, având meseria de şofer, a fost 

încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 100% prin Decizia nr. 20/1992 în temeiul 

Anexei 2, poziţia 209 din Ordinul nr. 50/1990) rămâne lipsită de relevanţa procesuală partea 

din adeverință valorificată. Această teză concluzivă are în vedere faptul că întreaga perioadă 

– 07.08.1989-01.04.2001 – a fost valorificată de către intimată ca fiind lucrată în grupa a II-a 

de către contestator, aşa cum rezultă din tabelul cu date privitoare la activitatea în muncă. 
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Încadrarea activităţii în grupa a II-a rezultă şi din menţiunile carnetului de muncă (poz. 41, 

respectiv poziţia 58), precum şi din adeverinţa 8810/27.09.2019 eliberată de SC „G” SA 

Vaslui. În consecință, întrucât întreaga perioadă – 07.08.1989-01.04.2001 – a fost 

valorificată, rămâne lipsită de interes analizarea celorlalte apărări realizate de contestator cu 

privire la această perioadă. 

În ceea ce privește perioadele 25.09.1978-21.10.1978, 29.03.1980-09.01.1981 

lucrate la ITA Vaslui și respectiv 10.02.1981-14.12.1981 acestea nu au fost valorificate în 

grupa a II-a, lipsind orice document valid pentru dovedirea acestei situații juridice, în sensul 

drepturilor de pensie. Este real că în timpul judecării cauzei contestatorul a depus adeverinţa 

61/11.02.2020 emisă de SC „R.” SA Vaslui şi adeverinţa nr. 552/03.03.2020, dar acestea nu 

pot fi analizate în contestaţia împotriva deciziei nr. 129452/24.10.2019, întrucât nu au făcut 

parte din documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei. 

În ceea ce priveşte adeverinţele referitoare la sporurile obţinute de contestator, se 

reţine că prin adeverinţa nr. 8566/30.09.2019 angajatorul a atestat că aceste sporuri au fost 

incluse în salariul brut înscris la numărătorul fracţiei în carnetul de muncă. Or, verificând 

prin sondaj, de exemplu la poziţia 78 carnet de muncă, pentru înscrierea efectuată la 

01.01.1999 este înscrisă la rubrica salariu de baza lunar fracția 1721585/1187300. 

Verificând datele valorificate la stabilirea pensiei, se observă ca pentru 01.01.999 a fost 

valorificata suma trecută la numărător, cea mai mare respectiv 1721585, astfel că în mod 

eronat contestatorul a apreciat ca nefiind valorificate aceste sporuri. Aceeași este situaţia şi 

în cazul adeverinţei nr. 245/2019 eliberată de „Tr” SA, în tabelul privind datele privitoare la 

activitatea în muncă fiind evidențiate separat sporurile pentru vechime de 6%, 9%, 15 şi 

20% până la 28.02.1995, respectiv alte sporuri în procent de 22% pe perioada 30.06.1993-

28.02.1995, iar ulterior fiind trecută suma de la numărătorul fracţiei din carnetul de muncă, 

ce include şi sporurile acordate. 

În ceea ce privește perioada ulterioară datei de 01.04.2001, suma contributivă la 

fondul de pensii rezultă din declarația nominală de asigurare. Potrivit art. 10 alin. 1 din 

Legea nr. 263/2010 pentru perioadele de după 31 martie 2001, informațiile preluate din 

declarația nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) și (2), precum și din declarația 

privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor 

sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, constituie elementele 

pe baza cărora se stabilește stagiul de cotizare în sistemul public de pensii și punctajul anual 

pentru asigurații sistemului public de pensii. De altfel acest capăt de cerere a fost respins şi 

nu poate face obiectul analizei în apelul formulat exclusiv de Casa judeţeană de Pensii 

Vaslui.  

În ceea ce privește pensia suplimentară, contrar celor susținute de contestator din 

buletinul de calcul privind acordarea pensiei anticipate parțiale şi anexa la decizia de pensie, 

rezultă că intimata a calculat numărul de puncte aferent pensiei suplimentare, acordând în 

final 2.73131 puncte corespunzătoare pensiei suplimentare. De altfel, înscrierea procentelor 

de contribuție la pensia suplimentară generează automat calculul informatic al punctajului, 

contestatorul neindicând în concret o deficiență a algoritmului de calcul. 

În consecinţă, pentru aceste considerente, Curtea de Apel admite apelul formulat de 

intimata Casa Judeţeană de Pensii Vaslui împotriva sentinţei civile nr. 485/25 iunie 2020 

pronunţată de Tribunalul Vaslui, sentinţă pe care o schimbă în tot, în sensul că respinge 

contestaţia formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimata casa judeţeană de 

pensii. 

 

3. Contestație împotriva deciziei de concediere; nulitatea absolută a deciziei de 

concediere; conținutul deciziei de sancționare; nemotivare 
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Cuprins pe materii: Dreptul muncii  

Indice alfabetic: Contestație împotriva deciziei de concediere; nulitatea absolută a deciziei 

de concediere; conținutul deciziei de sancționare; nemotivare. 

Temei de drept: art. 251 alin. 1, 252 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 53/2003 modificată şi 

republicată - Codul Muncii  

 

Sancțiunea disciplinară presupune constatarea săvârșirii unei fapte (comisive sau 

omisive) în legătură cu atribuțiile de serviciu, care constituie abatere disciplinară, însă 

fapta nu se confundă legal cu poziția subiectivă a salariatului față de respectiva faptă. Din 

această perspectivă, fapta se plasează pe tărâm obiectiv, iar apărarea salariatului pe tărâm 

subiectiv. Or, este indubitabil că, în cauză, salariata a arătat că nu a venit la serviciu, dar a 

explicat împrejurările concrete ce au condus la această situaţie factuală. Or, în sensul 

dispozițiilor art. 252 lit. c) C.muncii, tocmai acestor temeiuri concrete expuse de salariat 

era ținut angajatorul să răspundă punctual, potrivit art. 252 lit. c) C.muncii, în condițiile în 

care aspectele referitoare la absenţă nu erau contestate de salariat. Din acest punct de 

vedere, actul de sancţionare disciplinară este un act formal, iar conţinutul acestuia este 

impus prin norme imperative, sub sancţiunea nulităţii. În acest sens, lipsurile deciziei nu pot 

fi complinite prin acte extrinseci sau acte ulterioare, aşa cum susţine apelanta, prin 

prezentarea raţiunilor în cadrul actelor procedurale, întrucât actul sancţionator are 

caracter unitar şi conţinut prescris obligatoriu.  

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 673/24.06.2020, Tribunalul Iași a admis excepţia nulităţii 

absolute a deciziei nr. 5842.4/26.08.2019, invocată de contestatoare şi, în consecinţă, a 

admis în parte contestaţia formulată de contestatoarea X în contradictoriu cu intimata „Y” 

SRL; a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 5842.4/26.08.2019, emisă de intimată; a 

obligat intimata să reintegreze contestatoarea pe postul deţinut anterior emiterii deciziei nr. 

5842.4/26.08.2019; a obligat intimata să achite contestatoarei o despăgubire egală cu 

salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, 

începând cu data desfacerii contractului individual de muncă (26.08.2019) şi până la 

reintegrarea efectivă; a respins cererea având ca obiect obligarea intimatei la plata 

drepturilor salariale aferente perioadei 01.08.2019 – 25.08.2019; a luat act că reclamanta 

înţelege să solicite cheltuieli de judecată pe cale separată. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține că prin Decizia nr. 

5842.4/26.08.2019 emisă de intimata „Y” SRL, s-a dispus concedierea disciplinară a 

contestatoarei X, angajată în funcţia de inginer vânzări, conform art. 61 lit. a) din Codul 

muncii. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 251 alin. 1-3 C. muncii: „(1) Sub sancţiunea 

nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu 

poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. (2) În 

vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

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

data, ora şi locul întrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în 

condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună 

sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile”. 

Prin urmare, prealabil emiterii deciziei de sancționare, trebuie efectuată cercetarea 

disciplinară prealabilă ca o concretizare a dreptului la apărare al salariatului, legea 

reglementând expres modalitatea în care se efectuează această cercetare. Modul imperativ de 
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redactare a textului de lege conduce la concluzia nulității actului de sancționare emis cu 

nerespectarea acestei proceduri. 

Aşa cum rezultă din textul de lege citat, angajatorul, anterior convocării salariatului, 

trebuie să împuternicească o persoană ori să numească o comisie care urmează să realizeze 

cercetarea disciplinară. 

Instanţa, analizând succesiunea în timp a actelor emise în legătură cu abaterea 

disciplinară ce a stat la baza emiterii deciziei contestate în prezenta cauză, reţine 

următoarele: 

Prin referatele cu nr. 5668/21.08.2019 şi nr. 5801/22.08.2019, managerul de proiect a 

sesizat că contestatoarea a absentat nemotivat de la serviciu în zilele de 02.08.2019 şi 

21.08.2019.  

Prin notificarea nr. 5802/22.08.2019, contestatoarea a fost convocată la cercetare 

disciplinară prealabilă în aceeaşi zi, la ora 15:00, pentru a-şi susţine apărările în faţa comisiei 

de cercetare formată din doi membri. 

Tot în aceeaşi zi, contestatoarea a dat o notă explicativă, înregistrată sub nr. 

5803/22.08.2019. 

Cu un număr de înregistrare mult ulterior, a fost emisă Decizia nr. 5842.1/22.08.2019 

prin care este desemnată comisia de cercetare disciplinară prealabilă. 

Cu acelaşi număr, dar urme şi date diferite este înregistrat Raportul nr. 

5842.3/26.08.2019 privind desfăşurarea procedurii cercetării disciplinare prealabile şi 

Decizia nr. 5842.4/26.08.2019 de sancţionare disciplinară, contestată în prezenta cauză. 

Instanţa mai reţine faptul că, în preambulul Deciziei nr. 5842.4/26.08.2019 se 

menţionează că „s-a hotărât constituirea unei Comisii pentru efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile cu Decizia nr. 5842.1/26.08.2019”.  

Deoarece numărul de înregistrare al convocării la cercetare disciplinară este anterior 

numărului de înregistrare al deciziei de numire a comisiei, la solicitarea instanţei intimata a 

precizat că numerotarea „cu punct” se realizează, de regulă, în cazul procedurii disciplinare 

astfel: se alocă numărul de document manager, iar decizia de numire a comisiei de cercetare 

primea „.1”, convocarea primea „.2”, raportul comisiei de cercetare primea „.3”, iar decizia 

de sancţionare primea „.4”. În cazul contestatoarei, documentul convocare a primit număr 

tot din programul document manager, astfel că nu există document cu numărul 5842.2. De 

asemenea, deşi i s-a solicitat, intimata nu a prezentat instanţei extras din registrul în care au 

fost înregistrate aceste acte, motivat de faptul că s-ar fi virusat programul calculatorului. 

Având în vedere succesiunea numerică şi în timp a actelor emise de angajator, 

raportat nota explicativă dată de contestatoare, instanţa constată că Decizia nr. 

5842.1/22.08.2019 de numire a comisiei de cercetare disciplinară este întocmită pro causa, 

ulterior convocării contestatoarei la cercetare disciplinară prealabilă. De altfel, în preambulul 

deciziei de concediere, însăşi intimata indică data de 26.08.2019, ca dată de emitere a 

Deciziei de numire a comisiei de cercetare disciplinară nr. 5842.1. 

Prin urmare, întrucât nu fusese numită o comisie de cercetare disciplinară la 

momentul la care contestatoarea a dat nota explicativă, nu se poate reţine că această notă a 

fost dată în cadrul cercetării disciplinare prealabile, având în vedere că prima etapă în 

demararea cercetării este desemnarea împuternicitului sau numirea comisiei. 

Aşadar, prealabil emiterii deciziei de sancţionare disciplinară, angajatorul are 

obligaţia de a proceda la efectuarea cercetării disciplinare a salariatului căruia i se impută 

săvârşirea unei abateri de la normele privind disciplina muncii. În acest sens, este absolut 

necesară convocarea, în scris, a angajatului cu indicarea motivului (obiectului) convocării, a 

datei, orei şi locului „întrevederii”. 

Potrivit art. 251 alin. 4 din Codul muncii: „În cursul cercetării disciplinare prealabile 

salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere 

persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le 
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consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de 

către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.” 

Cercetarea disciplinară presupune prezenţa salariatului în faţa comisiei anume 

constituită, pentru a avea posibilitatea să se apere prezentând probele şi motivaţiile pe care le 

consideră necesare, motiv pentru care între data emiterii convocării şi data prezenţei celui 

cercetat disciplinar trebuie să existe un termen rezonabil care să asigure respectarea acestui 

drept. 

Raţiunea pentru care legiuitorul, în art. 251 Codul muncii, a inserat cerinţa notificării 

scrise, a fost aceea de a-i da posibilitatea salariatului să-şi pregătească apărările şi probele în 

cunoştinţă de cauză faţă de fapta care îi este imputată şi care trebuie să-i fie comunicată. Sub 

acest aspect dreptul la apărare al salariatului a fost încălcat. 

Instanţa mai reţine că în legislaţia muncii nu s-a stabilit nici un termen al convocării 

anterior datei stabilite pentru realizarea cercetării. Acest termen trebuie, însă, să fie unul 

rezonabil suficient pentru pregătirea apărării de către salariatul cercetat. El trebuie să aibă 

timpul necesar pentru a medita la aspectele menţionate în convocator şi să expună un punct 

de vedere coerent la întrevederea cu membrii comisiei de cercetare. 

Or, convocarea la cercetare disciplinară prealabilă a fost comunicată contestatoarei în 

data de 22.08.2019, aceasta trebuind să se prezinte în faţa comisiei în aceeaşi zi, la ora 

15:00. În consecinţă, termenul rezonabil pentru pregătirea apărării şi pentru a da posibilitatea 

salariatului să se prezinte în faţa comisiei a fost încălcat. 

Pe de altă parte, potrivit art. 252 alin. 2 lit. c) din Codul muncii: „(2) Sub sancțiunea 

nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: (…) c) motivele pentru care au 

fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau 

motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata 

cercetarea.” 

Analizând decizia nr. 5842.4/26.08.2019 prin prisma conținutului impus de 

dispozițiile art. 252 alin. 2 din Codul muncii, Tribunalul reţine că aceasta nu cuprinde 

motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile. 

Numai prin indicarea în decizia de sancționare a motivelor pentru care s-au înlăturat 

apărările formulate de salariat, se asigură în mod real şi efectiv dreptul acestuia la apărare.  
http://10.26.60.53/Documents and SettingsLaptes GabrielaSintact 

2.0cacheLegislatietemp%22Angajatorul, întrucât deţine toate datele, probele şi informaţiile pe 

care se întemeiază măsura dispusă, trebuie să facă dovada temeiniciei şi legalităţii acelei 

măsuri, salariatul putând doar să le combată prin alte dovezi pertinente. Astfel, menţiunile şi 

precizările prevăzute de art. 252 alin. 2 din Codul muncii sunt necesare şi pentru instanţa 

judecătorească, în vederea soluţionării legale şi temeinice a eventualelor litigii determinate 

de actul angajatorului.  

În cauza de faţă, lipsa motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate de 

contestatoare conduc la sancționarea deciziei cu nulitatea absolută. 

Nulitatea prevăzută de art. 251 și art. 252 alin. 2 din Codul muncii are caracterul unei 

nulităţi exprese, fiind reglementată anume de lege. În cazul nulităţii exprese, legea instituie o 

prezumție juris tantum de vătămare, astfel încât beneficiarul prezumției nu trebuie sa 

dovedească faptul vătămării. Caracterul normei legale este imperativ, iar încălcarea atrage 

indubitabil sancțiunea nulităţii absolute. 

În raport de toate aceste considerente, instanţa reţine că decizia nr. 

5842.4/26.08.2019 a fost emisă cu încălcarea dispozițiilor art. 251 şi art. 252 alin. 2 lit. c) 

din Codul muncii, contestația formulată fiind întemeiată sub acest aspect.  

Prin prisma motivelor de nelegalitate reținute de instanţă cu privire la decizia 

contestata, analiza motivelor de netemeinicie invocate de contestatoare, care ar fi atras 

anularea deciziei, apare ca fiind lipsită de utilitate. 

http://10.26.60.53/Documents%20and%20SettingsLaptes%20GabrielaSintact%202.0cacheLegislatietemp%22
http://10.26.60.53/Documents%20and%20SettingsLaptes%20GabrielaSintact%202.0cacheLegislatietemp%22
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Reţinând că este întemeiată excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere, devin 

incidente dispozițiile art. 80 Codul muncii potrivit cu care: „(1) În cazul în care concedierea 

a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga 

angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate majorate şi reactualizate şi 

cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.” şi „(2) La solicitarea salariatului 

instanţa care a dispus anularea concedierii ca repune părţile în situaţia anterioară emiterii 

actului de concediere”.  

Cum contestatoarea a solicitat repunerea în situaţia anterioară, se impune a fi admisă 

şi cererea având ca obiect reintegrarea pe postul deţinut anterior emiterii deciziei de încetare 

a contractului de muncă şi cererea având ca obiect obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri 

egale cu drepturile salariale şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta de la data 

de 26.08.2019 şi până la reintegrarea efectivă. 

Dispoziţiile art. 80 alin. 2 din Codul muncii reglementează efectul nulităţii actului de 

concediere, respectiv repunerea părților în situația anterioară emiterii actului nelegal. 

Instanța care anulează actul juridic (concedierea) emis cu încălcarea dispozițiilor legale, la 

solicitarea salariatului, aplicând principiile efectelor nulității, va repune părțile în situația 

anterioară emiterii actului juridic respectiv. În concret, reintegrarea înseamnă repunerea 

părților în situația anterioară, reluarea activităţii în temeiul aceluiaşi contract individual de 

muncă şi reactivarea tuturor drepturilor și obligațiilor părților prevăzute în contractul 

respectiv. 

În ceea ce priveşte cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata drepturilor 

salariale aferente perioadei 01.08.2019-25.08.2019, instanţa de fond a respins-o având în 

vedere că intimata a făcut dovada plăţii acestora, potrivit înscrisului aflat la dosar, 

necontestat de salariată. 

Referitor la cheltuielile de judecată, tribunalul a luat act că contestatoarea înţelege să 

le solicite pe cale separată. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel de intimata „Y” SRL, considerând-o 

nelegală și netemeinică. 

Susţine apelanta că cercetarea disciplinara în speţa de faţă a fost efectuată, dreptul la 

apărare al salariatei a fost respectat.  

Contestatoarea în timpul cercetării disciplinare şi a cercetării judecătoreşti a 

recunoscut faptele pentru care a fost sancționată, respectiv absentarea nemotivată de la 

serviciu în data de 02.03.2019 şi 21.03.2019. Nu a adus probe noi în cursul cercetării 

judecătoreşti care să infirme faptele pentru care a fost sancţionată. 

De asemenea, susţine apelanta că succesiunea în timp a actelor emise în legătură cu 

abaterile disciplinare ce au stat la baza emiterii deciziei contestate a fost respectată. 

A fost respectat dreptul salariatei de a-şi formula apărări cu privire la cele menţionate 

în convocare. Punctul de vedere din Nota explicativă nu diferă semnificativ de declaraţia în 

faţa instanţei de fond, în sensul că aceasta recunoaşte absenţele nemotivate. Răspunsul la 

întrebarea din interogatoriu legat de Adeverinţa solicitată pentru concediul medical indică, în 

fapt, că aceasta nu avea cu cine lăsa cei doi copii mici, răspuns care se contrazice cu faptul 

că în timpul zilei avea obligaţia de a se prezenta la serviciu; prin urmare, nu se poate reţine 

că în data de 2 august nu avea cu cine lăsa cei doi copii, în condiţiile în care zilnic lăsa cu 

cineva copii pentru a se prezenta la serviciu. Dacă ar fi anunţat la serviciu că are o problemă 

personală și că nu are cu cine lăsa cei doi copii, cu siguranţă ar fi găsit înţelegere (din 

răspunsul la interogatoriu acesta pare a fi motivul real pentru care nu a reuşit să ajungă la 

serviciu). 

Reiterează faptul că salariata a semnat Convocarea şi a dat olograf Nota explicativă 

în data de 22.08 2019. Nu a refuzat convocarea sau să răspundă/ să dea Nota explicativă prin 

care recunoaște faptele, atitudine de recunoaştere pe care a menţinut-o şi pe perioada 

cercetării judecătoreşti. 
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Pe fond, susţine că au fost două abateri disciplinare, efectuate una după alta la 

intervale mici de timp, în sensul că salariata a absentat nemotivat în data de 02.08.2019 şi 

21.08.2019. Abaterile disciplinare au fost recunoscute de către contestatoare şi în faza de 

cercetare disciplinară. 

Apreciază apelanta că sancţiunea este una justă raportat la numărul de zile de repaus 

astfel obţinut şi de efectele acţiunilor premeditate ale contestatoarei, imaginea creată în faţa 

celorlalţi salariaţi, perturbarea serioasă a activităţii şi atitudinea acesteia de refuz de a păstra 

legătura cu superiorul direct care trebuia să-i ţină locul. Prejudiciul de imagine se raportează 

la percepţia salariaţilor. Orice salariat ar putea să mai ia o zi sau două zile de „concediu de 

odihnă” motivând că a calculat greşit. 

Având în vedere motivele prezentate, consideră sancţiunea justă şi temeinică, decizia 

de concediere a contestatoarei fiind luată în mod legal neexistând nici un motiv de nulitate 

absolută, fiind făcute dovezi pertinente cu privire la desfăşurarea procedurii şi legalitatea 

acesteia. 

Intimata formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

În ce priveşte susţinerea apelantei în sensul că cercetarea disciplinară în speţa de față 

a fost efectuată, dreptul la apărare al salariatei a fost respectat, nu a adus probe noi în cursul 

cercetării judecătoreşti care să infirme faptele pentru care a fost sancţionată, solicită a fi 

înlăturată, întrucât din materialul probator administrat în faţa instanţei de fond a rezultat că 

decizia prin care a fost desemnată comisia de cercetare disciplinară prealabilă a fost 

întocmită pro causa, ulterior convocării intimatei la cercetare prealabilă, instanţa de fond 

efectuând o judicioasă analiză a cronologiei încheierii actelor din cadrul presupusei cercetări 

disciplinare. 

Nu lipsită de importanţă este împrejurarea că, deși i s-a pus în vedere apelantei să 

prezinte registrul în care au fost înregistrate toate actele aferente cercetării disciplinare, 

pentru a fi verificată cronologia întocmirii lor, apelanta a susţinut că nu deţine acest registru, 

aspect care trebuie analizat în raport de dispoziţiile art. 272 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii. 

Totodată, deși în fața instanţei de fond apelanta a susţinut că în cadrul cercetării 

disciplinare deciziile sunt numerotate „cu punct”, din compararea deciziei de concediere cu 

Decizia nr. 1546/07.02.2020 depusă de apelantă împreună cu apelul, se observă ca această 

așa-zisă numerotare a fost folosită în mod special, doar în cazul intimatei. Deși în cazul de 

faţă deciziile poartă acelaşi număr, în decizia dată ca exemplu de apelantă numerotarea s-a 

realizat diferenţiat. Această din urmă decizie confirmă ceea ce s-a susţinut de către intimată 

şi anume că documentele presupusei cercetări disciplinare au fost întocmite pro causa, așa 

cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond. 

Angajatorul nu a respectat dispoziţiile art. 251 alin. 1 din Codul Muncii, referitoare 

la obligativitatea efectuării cercetării disciplinare prealabile. 

Angajatorul doar a mimat efectuarea acestei cercetări disciplinare, eludând dispoziţii 

legale a căror nerespectare este sancţionată cu nulitatea actelor emise, dovada acestui fapt 

fiind însăși succesiunea actelor emise. 

Faptul că nu s-a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă rezultă implicit şi din 

împrejurarea că, deși potrivit dispoziţiilor legale în decizia de sancţionare ar trebui să se 

arate „motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 

cercetării disciplinare...”, în motivarea deciziei contestate nu se fac nici un fel de referiri la 

ceea ce intimata a susţinut în faza de cercetare disciplinară. Or, este evident că atât timp cât 

nu i s-a solicitat un punct de vedere de către „comisie", nu a fost nimic de menţionat în 

Decizie. 

În ce priveşte susţinerea apelantei referitoare la faptul că „succesiunea în timp a 

actelor emise în legătură cu abaterile disciplinare ce au stat la baza emiterii deciziei 

contestate a fost respectată, în mod corect a fost respinsă de instanţa de fond, constatând că 



22 

 

numărul de înregistrare al convocării la cercetarea disciplinară este anterior numărului de 

înregistrare al deciziei de numire a comisiei de cercetare. Din succesiunea numerică şi în 

timp a actelor emise de apelantă în cadrul cercetării disciplinare se poate observa că Decizia 

nr. 5842.1/22.08.2019 de numire a comisiei de cercetare a fost întocmită pro causa. 

Totodată, în decizia de concediere apelanta a indicat data de 26.08.2011, ca dată de emitere 

a Deciziei de numire a comisiei de cercetare disciplinară nr. 5842.1. Apelanta a refăcut 

această decizie cu data de 22.08.2019, la momentul la care a primit cererea de chemare în 

judecată, pentru a încerca să creeze aparenţa legalităţii concedierii. 

Referitor la susţinerea apelantei că „a fost respectat dreptul salariatei de a-și formula 

apărări cu privire la cele menţionate in convocare”, aceasta este nefondată. Nelegalitatea 

rezultă tot din succesiunea actelor emise de angajator. 

În măsura în care instanţa de apel reţine că în mod greşit instanţa de fond a constatat 

nulitatea deciziei, solicită a se analiza temeinicia deciziei contestate şi a se dispune anularea 

acesteia.  

În drept, dispoziţiile art. 196 și urm. N.Cproc.civ. și ale Legii nr. 53/2003 - Codul 

Muncii. 

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri.  

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

și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea de apel constată că, prioritar, din 

punct de vedere procesual, limitele analizării prezentei cauze sunt determinate prin prisma 

dispozițiilor art. 476, art. 477 N.C.pr.civ., instanța de apel fiind ținută exclusiv să verifice 

legalitatea soluției primei instanțe, în raport de prevederile art. 252 lit. c şi art. 251 C. 

muncii. 

Sub cel dintâi aspect, potrivit art. 252 alin. 2 lit. c), sub sancţiunea nulităţii absolute, 

în cuprinsul deciziei trebuie menţionate motivele pentru care au fost înlăturate apărările 

formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în 

condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetare. 

Prima instanță a reținut că angajatorul nu a indicat motivele pentru care au fost 

înlăturate apărările salariatului, încălcând astfel prevederile art. 252 alin. (2) lit. c) din Codul 

muncii. Apelanta a criticat, prin calea de atac exercitată, concluzia primei instanțe, avansând 

mai multe teze defensive alternative, de natură a salvgarda actul decizional de la sancțiunea 

nulității absolute. Astfel, apelanta a invocat, pe de o parte, faptul că salariata a recunoscut 

faptele imputate, iar pe de altă parte nu se poate reţine ca pertinente apărările, întrucât 

acestea nu au fost aduse la cunoştinţa angajatorului la momentul faptelor imputate. 

În raport de tezele avansate de apelantă, se reține că instanţa este învestită să 

analizeze exclusiv legalitatea şi temeinicia deciziei de sancţionare, în conţinutul şi forma în 

care au fost edictate de angajator. Or, în cuprinsul deciziei de sancționare disciplinară s-a 

menţionat „s-a avut în vedere comportamentul general al salariatului până la momentul 

sesizării abaterilor, şi faptul că nu mai are alte sancţiuni disciplinare.”  

Din nota explicativă dată în scris de contestatoare la data de 22.08.2019 se 

precizează că, în ceea ce privește referatul nr. 5668/21.08.2019 întocmit de D.S., în care i se 

aduce la cunoştinţă contestatoarei că lipsit de la serviciu în data de 21.08.2019, aceasta 

menţionează că a calculat greşit zilele de concediu, crezând că ziua de 22.08.2019 este prima 

zi de lucru. Referitor la data de 02.08.2019, în care apare absentă, se datorează faptului că 

asistenta medicală a uitat să îi întocmească certificatul de concediu medical, iar când 

contestatoarea s-a prezentat la medic pentru a lua certificatul de concediu medical, actul nu 

era întocmit, deoarece salariata nu prezentase o adeverinţă. În raportul de cercetare 

disciplinară nr. 5842.3/26.08.2019 se menţionează că punctul de vedere al salariatului este 

cel consemnat în nota explicativă 5803/22.08.2019, prin care salariatul şi-a prezentat propria 

poziţie în legătură cu faptele imputate, precum şi apărările invocate în favoarea sa. 

În ceea ce privește teza defensivă a respectării dispozițiilor art. 252 lit. c) C.muncii în 

cuprinsul deciziei, aceasta nu se susține procesual.  
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Intimata, în calitate de angajator, realizează o confuzie majoră între două sfere 

noţionale distincte. Este indubitabil că sancțiunea disciplinară presupune constatarea 

săvârșirii unei fapte (comisive sau omisive) în legătură cu atribuțiile de serviciu, care 

constituie abatere disciplinară, însă fapta nu se confundă legal cu poziția subiectivă a 

salariatului față de respectiva faptă. Din această perspectivă, fapta se plasează pe tărâm 

obiectiv, iar apărarea salariatului pe tărâm subiectiv. Or, este indubitabil că, în cauză, 

salariata a arătat că nu a venit la serviciu, dar a explicat împrejurările concrete ce au condus 

la această situaţie factuală. Or, în sensul dispozițiilor art. 252 lit. c) C.muncii, tocmai de 

aceste temeiuri concrete expuse de salariat îl țineau pe angajator să răspundă punctual, 

potrivit art. 252 lit. c) C.muncii, în condițiile în care aspectele referitoare la absenţă nu erau 

contestate de salariat. Nici un punct în decizie nu cuprinde motivele concrete ale 

angajatorului de înlăturare a apărărilor salariatei, trimiterea generică la lipsa unor cauze de 

înlăturare a răspunderii neputând valora legal îndeplinirea obligației imperative prevăzute de 

art. 252 lit. c) C.muncii. Din acest punct de vedere actul de sancţionare disciplinară este un 

act formal, iar conţinutul acestuia este impus prin norme imperative, sub sancţiunea nulităţii. 

În acest sens, lipsurile deciziei nu pot fi complinite prin acte extrinseci sau acte ulterioare, 

aşa cum susţine apelanta, prin prezentarea raţiunilor în cadrul actelor procedurale, întrucât 

actul sancţionator are caracter unitar şi conţinut prescris obligatoriu. În ceea ce priveşte 

analiza realizată de Comisia de Cercetare disciplinară, aceasta nu poate valida actul 

sancţionator, întrucât Comisia de cercetare disciplinară are competențele limitate referitoare 

exclusiv la procedura de cercetare, realizând propuneri, dar actul sancționator emană în mod 

imperativ de la organul decizional al angajatorului și este singurul supus rigorilor formale 

instituite de art. 252 C.muncii. 

Intervenind cauza de nulitate prevăzută de art. 252 alin. 2 lit. c) C.pr.civ., sunt lipsite 

de relevanţă proprie cercetarea altor cauze de nulitate, în speţă cele legate de art. 251 

C.muncii. De altfel, trebuie validat jurisdicţional raționamentul primei instanţe, care a 

apreciat că, având în vedere succesiunea numerică şi în timp a actelor emise de angajator, 

raportat la nota explicativă dată de contestatoare, Decizia nr. 5842.1/22.08.2019 de numire a 

comisiei de cercetare disciplinară a fost întocmită pro causa. Instanţa de apel reţine sub 

acest aspect că angajatorul nu a depus un extras de pe registrul de înregistrare al actelor 

interne şi nici nu a făcut vreo probă la cazul fortuit invocat – virusarea calculatorului. Mai 

mult, din raportul de cercetare rezultă că, în fapt, procedura cercetării disciplinare s-a 

rezumat la nota scrisă depusă de salariată, lipsind orice consemnare a susţinerilor orale ale 

acesteia, precum şi orice dovadă a prezenței acesteia la cercetarea disciplinară, aspecte ce 

susțin cu atât mai mult nulitatea întregii proceduri desfășurate, fiind încălcat în mod flagrant 

dreptul salariatului la apărare. 

În consecinţă, pentru considerentele expuse, hotărârea pronunţată fiind legală şi 

temeinică, Curtea de Apel respinge ca nefondat apelul formulat de intimata „Y” SRL 

împotriva sentinţei civile nr. 673/24.06.2020 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o păstrează. 

A fost respinsă cererea apelantei de acordare a cheltuielilor de judecată. 

 

4. Contestaţie împotriva deciziei de respingere a cererii de pensionare; dovada 

vechimii în muncă; stagiu 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 

a II-a de muncă, în vederea pensionării 

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei de respingere a cererii de pensionare; 

dovada vechimii în muncă; stagiu de cotizare în sistemul public de pensii; dovedirea 
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perioadelor de activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se 

încadrează în grupele I și a II-a de muncă, în vederea pensionării. 

Temei de drept: art. 16 lit. a), art. 158 alin. 32 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 a II-a de muncă în vederea pensionării; art. 126 alin. 1 din 

Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, aprobate prin HG nr. 257/2011; art. 3 alin. 1 din Legea nr. 130/1999 

privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă; art. 3 alin. 1 din 

Legea nr. 130/1999 

 

În mod eronat intimata nu a valorificat perioada 01.01.1991 - 01.04.2001 ca 

reprezentând stagiu de cotizare. Conform art. 279 alin. 1 din Codul muncii, vechimea în 

muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. Este 

adevărat faptul că menţiunile din carnetul de muncă al contestatorului sunt incomplete şi nu 

este vizat de ITM, însă aceste aspecte nu sunt de natură a lipsi de eficacitate juridică 

menţiunile respective. Omisiunea angajatorului de a prezenta spre verificare şi certificare 

menţiunile din carnetul de muncă nu pot echivala cu lipsa dreptului contestatorului de a 

beneficia de dreptul la pensie, câtă vreme drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul 

contribuţiilor de asigurări sociale plătite, potrivit principiului enunţat la art. 2 lit. c) din 

Legea nr. 263/2010. SC „A.COM” SA avea aprobarea ITM de a păstra şi completa 

carnetele de muncă ale salariaţilor şi de a elibera adeverinţe de vechime. 

Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 

aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele 

I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe 

baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor 

legali de arhive. Atât timp cât adeverinţa prezentată de contestator nu îndeplineşte 

condiţiile de formă impuse de legiuitor, aceasta nu poate fi valorificată la stabilirea pensiei. 

Raportat la anexa 14, instanţa constată că, din conţinutul adeverinţei din 9.10.2013, 

rezultă fără echivoc faptul că angajatorul nu a precizat care este punctul sau articolul din 

Ordinul nr. 50/1990 care atesta că locul de muncă al contestatorului s-ar încadra în grupa 

a II-a de muncă. Mai mult decât atât, la rubrica denumită „observaţii" nu a fost efectuată 

nici un fel de explicaţie cu privire la natura muncii pe care o presta contestatorul pentru ca 

acesta sa fie încadrat în grupă superioară de muncă. Prin urmare, condiţia de formă 

impusă de către legiuitor nu a fost respectată atât timp cât două menţiuni impuse de 

legiuitor, în speţă cea referitoare la temeiul juridic şi cea prin care se impuneau explicaţii 

cu privire la natura profesiei contestatorului, lipsesc din conţinutul adeverinţei în discuţie. 

Curtea de Apel Iași, Secția Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 463/27.10.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 485/10.06.2020 Tribunalul Iași a admis în parte contestaţia 

formulată de contestatorul X., în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, a 

anulat decizia nr. 91027/10.10.2019, emisă de intimată, a obligat intimata Casa Judeţeană de 

Pensii Iaşi să emită în folosul contestatorului o decizie de pensie, prin care drepturile de 

pensie să fie stabilite ca urmare a valorificării perioadei 01.01.1991 - 01.04.2001, ca 

reprezentând stagiu de cotizare, conform adeverinţei nr. 120 din 20.08.2019, eliberată de SC 

„A.COM” SA; a respins cererea contestatorului având ca obiect obligarea intimatei la 

valorificarea adeverinţei nr. 557/09.10.2013, eliberată de SC „A.COM” SA; a obligat 

intimata să plătească contestatorului cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei, reprezentând 

onorariu avocat. 
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Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține că prin cererea înregistrată la 

Casa de pensii sub nr. 56568/70257/28.08.2019, contestatorul X., a solicitat înscrierea la 

pensie anticipată parţial.  

Prin decizia nr. 91027/R/10.10.2019 emisă de intimata Casa de pensii, a fost respinsă 

cererea de pensionare formulată de petentul X., reținându-se că, potrivit art. 65 din Legea nr. 

263/2010, stagiul de cotizare realizat este mai mic decât stagiul complet de cotizare. De 

asemenea, se menționează în cuprinsul acestei decizii faptul că nu s-au valorificat 

adeverinţele nr. 120/20.08.2019 eliberată de SC „A.COM” SA, întrucât perioada nu este 

confirmată de ITM Vaslui şi nr. 557/09.10.2013, încadrarea în grupa de muncă fiind 

incorectă. 

Împotriva deciziei nr. 91027/R/10.10.2019, contestatorul a formulat contestaţie, 

solicitând anularea Deciziei nr. 91027/R/10.10.2019 privind respingerea pensiei anticipate 

parţial, emiterea unei noi decizii de pensie anticipată parţial prin luarea în calcul a perioadei 

01.01.1991 - 01.04.2001 ca activitate prestată în baza unui contract individual de muncă şi 

cu valorificarea adeverinţei nr. 557/09.10.2013 eliberată de SC „A.COM” SA. Analizând 

contestația formulată de contestator, raportat la probele administrate și dispozițiile legale 

aplicabile, instanța reține că decizia nr. 91027/R/10.10.2019 este nelegală și netemeinică, în 

mod greșit intimata nevalorificând perioada 01.01.1991 - 01.04.2001 ca reprezentând stagiu 

de cotizare. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 16 lit. a) din Legea nr. 263/2010: „Constituie stagiu 

de cotizare în sistemul public de pensii: a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea 

pensiilor până la data de 1 aprilie 2001”, iar potrivit art. 159 alin. 1 din același act normativ: 

„Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) și art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului 

util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 

2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute 

de lege”. Potrivit art. 158 alin. 31 din Legea nr. 263/2010: „Dovada vechimii în muncă în 

grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de 

muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de 

muncă”. 

Conform art. 279 alin. 1 din Codul muncii, vechimea în muncă stabilită până la data 

de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. Din înscrisurile depuse la dosarul 

cauzei, se observă că perioada 01.01.1991 - 01.04.2001 figurează înscrisă în carnetul de 

muncă al contestatorului.  

În speță, din cuprinsul carnetului de muncă al contestatorului rezultă că, în perioada 

01.01.1991 - 01.04.2001, acesta a fost angajatul SC „A.COM” SA Vaslui în baza unui 

contract individual de muncă. În acest sens, după poz. 55 din carnetul de muncă există 

mențiunea efectuată de angajator prin care certifică exactitatea datelor înregistrate în 

carnetul de muncă al contestatorului, cu semnătura directorului general şi ştampila unităţii. 

Este adevărat faptul că menţiunile din carnetul de muncă al contestatorului sunt 

incomplete şi nu este vizat de ITM, însă aceste aspecte nu sunt de natură a lipsi de eficacitate 

juridică menţiunile respective. 

Instanța reține că neavizarea perioadei în discuție de către ITM nu este imputabilă 

contestatorului și nu conduce la concluzia că acesta nu ar fi desfășurat activitate la 

angajatorul SC „A.COM” SA, cu atât mai mult cu cât în carnetul de muncă există semnătura 

persoanei care a făcut înscrierile și este aplicată ștampila societății. Prin urmare, 

contestatorul a desfășurat activitate, în baza unui contract individual de muncă, la SC 

„M&E” SRL, iar neavizarea perioadei lucrate de către ITM Iași nu poate aduce atingere 

drepturilor ce revin contestatorului ca urmare a desfășurării acestei activități. 

Omisiunea angajatorului de a prezenta spre verificare şi certificare menţiunile din 

carnetul de muncă nu pot echivala cu lipsa dreptului contestatorului de a beneficia de dreptul 

la pensie, câtă vreme drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de 

asigurări sociale plătite, potrivit principiului enunţat la art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010. 
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În ipotezele în care înscrierile efectuate în carnetele de muncă nu sunt suficiente, 

acestea pot fi complinite cu alte înscrisuri, aspect prevăzut în mod expres de art. 158 alin. 32 

din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Menţiunile din carnetul de 

muncă pot fi coroborate, în vederea stabilirii dreptului la pensie, cu alte înscrisuri, iar din 

coroborarea carnetului de muncă al contestatorului cu adeverinţele eliberate pe baza 

documentelor aflate în arhiva fostului angajator şi a adeverinţei nr. 120/20.08.2019 eliberată 

de SC „A.COM” SA rezultă cu certitudine faptul că, în perioada 01.01.1991 - 01.04.2001, 

contestatorul a fost angajat cu contract individual de muncă la SC „A.COM” SA, contractul 

fiind înregistrat în baza de date a ITM. Mai mult, această adeverinţă cuprinde şi menţiunile 

referitoare la actele în baza cărora s-au efectuat majorările salariale, ce lipsesc din carnetul 

de muncă. 

Mai mult, instanţa constată că a fost depusă la dosarul cauzei adresa nr. 

10082/RG/18.11.2019 emisă de ITM Vaslui din care rezultă că, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a 

persoanelor încadrate în muncă, SC „A.COM” SA avea aprobarea ITM de a păstra şi 

completa carnetele de muncă ale salariaţilor şi de a elibera adeverinţe de vechime. 

Pe cale de consecință, pentru aceste considerente, instanța constată că în mod eronat 

intimata nu a valorificat perioada 01.01.1991 - 01.04.2001 ca reprezentând stagiu de 

cotizare. 

În ceea ce privește perioada lucrată în grup superioară de muncă şi valorificarea 

adeverinţei nr. 557/09.10.2013 eliberată de SC „A.COM” SA, instanța reține că potrivit art. 

6 din Ordinul nr. 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.)”, iar 

potrivit art. 15 din același act normativ, „dovedirea perioadelor de activitate desfășurate în 

locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea 

pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei 

de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale”. 

Potrivit art. 126 alin. 1 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin HG nr. 257/2011, „Adeverinţele prin 

care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-

au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se 

întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, 

verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.” 

Raportat la anexa 14, instanţa constată că, din conţinutul adeverinţei nr. 

557/09.10.2013, rezultă fără echivoc faptul că angajatorul nu a precizat care este punctul sau 

articolul din Ordinul nr. 50/1990 care atesta că locul de muncă al contestatorului s-ar încadra 

în grupa a II-a de muncă. Mai mult decât atât, la rubrica denumită „Observaţii” nu a fost 

efectuată nici un fel de explicaţie cu privire la natura muncii pe care o presta contestatorul 

pentru ca acesta să fie încadrat în grupă superioară de muncă. Prin urmare, condiţia de formă 

impusă de legiuitor nu a fost respectată atât timp cât două menţiuni impuse de legiuitor, în 

speţă cea referitoare la temeiul juridic şi cea prin care se impuneau explicaţii cu privire la 

natura profesiei contestatorului, lipsesc din conţinutul adeverinţei în discuţie. 

În consecinţă, atât timp cât adeverinţa prezentată de contestator nu îndeplineşte 

condiţiile de formă impuse de legiuitor, aceasta nu poate fi valorificată la stabilirea pensiei. 

Instanţa reţine că, anexat răspunsului la întâmpinare, contestatorul a depus la dosarul 

cauzei un înscris eliberat de SC „A.COM” SA care precizează temeiul juridic al încadrării în 

grupa a II-a de muncă şi conţine menţiunile necesare la rubrica „Observaţii”, însă nici 

această adeverinţă nu poate fi valorificată, întrucât nu conţine data şi numărul de 
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înregistrare, potrivit anexei 14 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 

aprobate prin HG nr. 257/2011. 

Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanța constată că este întemeiată 

în parte contestația formulată de contestatorul X., în contradictoriu cu intimata Casa 

Județeană de Pensii Iași și o admite în parte. 

În consecință, instanța anulează decizia nr. 91027/R/10.10.2019, obligă intimata 

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi să emită în folosul contestatorului o decizie de pensie prin care 

drepturile de pensie să fie stabilite ca urmare a valorificării perioadei 01.01.1991 - 

01.04.2001 ca reprezentând stagiu de cotizare, conform adeverinţei nr. 120/20.08.2019 

eliberată de SC „A.COM” SA şi respinge cererea contestatorului având ca obiect 

valorificarea adeverinţei nr. 557/09.10.2013 eliberată de SC „A.COM” SA. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa constată că, potrivit chitanţei nr. 

1025/10.06.2020, contestatorul a achitat un onorariu de avocat în cuantum de 500 lei. Prin 

urmare, obligă intimata să plătească contestatorului cheltuieli de judecată în sumă de 500 lei, 

reprezentând onorariu de avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, considerând-

o nelegală și netemeinică. 

În susţinerea poziţiei sale procesuale, apelanta reiterează apărările formulate prin 

întâmpinarea depusă la instanţa de fond, solicitând, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 2 

din noul Cod de procedură civilă, admiterea apelului așa cum a fost formulat și casarea 

hotărârii apelate în sensul respingerii acţiunii în totalitate ca nefondată, motivat de faptul că 

prima instanţă, în actul dedus judecăţii, nu a avut în vedere dispoziţiile imperative ale art. 3, 

art. 16 , art. 65 și art. 149-151 din Legea 263/2010. art. 126 și art. 124 din HG nr. 257/2011, 

art. 1 și 6 din Decretul nr. 92/1976, art. 4 din Legea nr. 16/1996, art. 16 din Legea nr. 

53/2003, art. 16 din Legea nr. 10/1972, art. 3 și 9 din Legea nr. 3/1977 si art. 7 din Legea nr. 

83/1995. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 263/2010, ale HG nr. 257/2011, ale 

Ordinului nr. 50/1990, ale Decretului nr. 92/1976, ale Legii nr. 83/1995, ale Legii nr. 

130/1999 şi ale Codului de procedură civilă. 

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Consideră intimatul că temeinic şi legal a reţinut instanţa că în conformitate cu 

dispozițiile Legii nr. 263/2010, art. 16 lit. a) constituie stagiu de cotizare în sistemul public 

de pensii vechimea în muncă realizată prin dovada executării contractului individual de 

muncă. De asemenea, temeinic şi legal a reţinut instanţa că, în conformitate cu art. 269 alin 1 

Codul muncii vechimea în muncă realizată până la data de 31.12.2010 se probează cu 

carnetul de muncă aşa cum intimatul a făcut dovada, respectiv că perioada 01.01.1991 -

01.04.2001 este înscrisă în carnetul de muncă. Instanţa reţine, totodată, că intimatul în 

această perioadă a prestat activitate în baza unui contract individual de muncă, perioadă 

certificată de către angajator prin reprezentantul legal şi ştampila unităţii. Apelanta critică 

sentinţa apelată prin faptul că înscrierile din carnetul de muncă al intimatului pentru 

perioada 01.01.1991-01.04.2001 nu sunt vizate de ITM, unitate care – în conformitate cu 

dispozițiile Legii nr. 130/1999 – păstrează şi completează la sediul său carnetele de muncă 

ale salariaţilor, fără să aibă în vedere dispozițiile art. 3 alin. 1 din acest text de lege. 

Intimatul a făcut dovadă că fostul angajator SC „A.COM” SA a avut această 

aprobare cu adresa nr. 10082/RG/18.11.2019, astfel încât criticile aduse de apelantă nu au 

suport legal. 

Mai mult decât atât, având în vedere dispozițiile HG nr. 257/2011, angajatorul sau 

deţinătorul legal de arhivă va elibera documentele justificative care atestă stagiul de cotizare 

al salariaţilor răspunzând de oportunitatea şi realitatea datelor, sens în care intimatul a făcut 

dovada cu adeverinţa nr. 120/20.08.2019 eliberată de lichidatorul expert care atestă încă o 

dată că intimatul a desfăşurat activitate în perioada 01.01.1991 - 01.04.2001, în baza unui 

contract individual de muncă, ceea ce constituie stagiu de cotizare în conformitate cu 
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dispoziţiile legale. Apelanta, cu toate că invocă dispozițiile Decretului nr. 92/1976 privind 

carnetul de muncă, nu are în vedere şi dispozițiile art. 20 potrivit cărora conducerile 

unităţilor răspund de întocmirea, redactarea și păstrarea carnetelor de muncă. 

Aşa cum a reținut instanţa de fond, unele eventuale lipsuri din înscrierile în carnetele 

de muncă nu sunt imputabile intimatului şi, prin neluarea în considerare a stagiului de 

cotizare pentru perioada 01.01.1991 - 01.04.2001, au condus la prejudicierea incontestabilă 

a intimatului, acesta neputând beneficia de un drept reglementat de lege, respectiv dreptul la 

pensie. 

Solicită respingerea apelului ca neîntemeiat. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 C.proc.civ., Legea nr. 263/2010, HG 

nr. 257/2011, Legea nr. 130/1999, Decretul nr. 92/1976. 

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

și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

Prioritar, limitele analizei potrivit art. 478 C.proc.civ. vizează exclusiv soluţia de 

admitere a acţiunii şi de obligare a intimatei apelante la emiterea unei noi decizii de pensie 

prin care să valorifice stagiul de cotizare pentru perioada 01.01.1991 - 01.04.2001. Nu pot fi 

devoluate prin apel aspecte ce nu au făcut obiectul judecăţii în prima instanţă, faţă de 

prevederile art. 478 alin. 3 C.proc.civ., astfel că invocarea caracterului definitiv al deciziei 

pentru prima oară în calea de atac exercitată depăşeşte obiectul judecăţii. 

În limitele astfel determinate, în raport de principalele critici formulate, se reţine că, 

prin Decizia nr. 91027/R/10.10.2019, Casa Teritorială de Pensii nu a valorificat datele 

înscrise în adeverinţa nr. 120/20.08.2019 eliberată de SC „A.COM” SA, întrucât perioada nu 

este confirmată de ITM Vaslui, sens în care se formulează şi toate apărările în apel.  

Alături de argumentele primei instanţe, Curtea de Apel reţine că dispoziţiile Legii nr. 

130/1999 invocate au intrat în vigoare în 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 

nr. 355/27 iulie 1999 (art. 25), astfel încât aceste prevederi normative nu puteau guverna 

întreaga perioadă, contestată ca fiind vechime în muncă, respectiv începând cu anul 1991, 

întrucât s-ar încălca principiul aplicării legii civile în timp – art. 6 alin. 1 C.civ.  

Mai mult, dispoziţiile de care se prevalează apelanta stipulau regula potrivit căreia 

„carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi 

se completează de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială. (art. 9 din Legea nr. 

130/1999 în forma iniţială). Totuşi, prin excepţie, legea stabilea că, la solicitarea unor 

angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, 

direcţiile generale de muncă şi protecţie socială pot aproba ca aceste operaţiuni să fie 

efectuate de aceştia sau de societăţi comerciale specializate, acreditate în condiţiile legii: 

„(2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii: 

a) să prezinte lunar la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială dovezile din 

care să rezulte plata salariilor, a contribuţiei la fondul de asigurări sociale şi la constituirea 

Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru 

plata ajutorului de şomaj; 

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

protecţie socială, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea 

certificării înscrierilor efectuate.” 

Apelanta nu invocă faptul că autoritatea desemnată, direcția de muncă sau, ulterior, 

inspectoratul de muncă ar fi înscris refuzul privind recunoaşterea vechimii în muncă în 

carnetul de muncă, invocând nedepunerea statelor de plata, ci invocă faptul că actul oficial – 

carnetul de muncă nu a fost prezentat ITM-ului spre certificare. Or, o astfel de cerinţă nu a 

fost impusă de către această autoritate. Astfel, chiar autoritatea stabilită legal ca având 

competenţă în acest domeniu, Inspectoratul Teritorial de Muncă a precizat expres, aşa cum 

rezultă din adresa nr. 10082/RG/18.11.2019ITM că „SC A.Com SA a obţinut aprobarea 

Inspectoratului de Muncă Vaslui de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor 

şi de a elibera adeverinţe de vechime”.  
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Mai mult, prin dispoziţiile art. IV ind. 1 din Legea nr. 577/2003, art. 1 - 7, art. 15, 

art. 16 lit. b), art. 18 şi 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a 

persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 

din 27 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, au fost abrogate integral. În 

aceste condiţii, la data încetării raporturilor de muncă dintre contestatorul X. şi SC 

„A.COM” SA, în speţă 28.04.2005, în sarcina angajatorului nu mai subzista nicio obligaţie 

de prezentare a carnetului de muncă la ITM pentru certificare, aşa cum susţine apelanta. În 

acelaşi sens se reţine că, nu în ultimul rând, menţiunile carnetului de muncă sunt completate 

din 1982 până la 28.04.2005, timp de 23 de ani, de aceeaşi persoana, BG, închiderea 

carnetului de muncă fiind certificată de aceeaşi persoana, precum şi de directorul general al 

societăţii. 

Mai mult, alături de menţiunile carnetului de muncă, contestatorul X., a depus şi 

adeverinţa nr. 120/20.08.2019 eliberată de SC „A.COM” SA, prin lichidator judiciar, 

adeverinţă din care rezultă că în perioada 01.01.1991 - 01.04.2001, contestatorul a fost 

angajat cu contract individual de muncă la SC „A.COM” SA., contractul fiind înregistrat în 

baza de date a ITM, funcţia, veniturile obţinute şi modificările intervenite pe parcursul 

derulării, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de art. 124 din Hotărârea nr. 267/2011. Art. 

159 din Legea nr. 263/2010 dispune: „(1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. 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.”  

În consecinţă, nicio bază legală şi nici un element probatoriu nu permit înlăturarea 

din stagiul de cotizare al contestatorului a perioadei de 10 ani vechime în muncă realizată în 

cadrul SC „A.COM” SA, menţiunile carnetului de muncă în condiţiile Decretului nr. 

92/1976 şi adeverinţa nr. 120/20.08.2019 eliberată de lichidatorul judiciar, pe baza 

documentelor existente făcând dovada, potrivit art. 16 din Legea nr. 263/2010, a întregii 

vechimi realizate până la 1 aprilie 2001. 

Pentru aceste motive, întrucât soluţia pronunţată de prima instanţa este legală şi 

temeinică, Curtea respinge apelul declarat de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi împotriva 

sentinţei civile nr. 485/10.06.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o 

păstrează. 

În baza art. 453 C.proc.civ., obligă apelanta la plata în favoarea contestatorului X. a 

sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.  

 

5. 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 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. 158 alin. 4 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, art. 126 alin. 1 din Normele de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin HG nr. 257/2011, 

art. 3 alin. 1 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor 

încadrate în muncă, art. 3 alin. 1 din Legea nr. 130/1999. 
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Potrivit pct. 15 din Ordinul nr. 50/1990, dovedirea perioadelor de activitate 

desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă 

în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform 

metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale. 

În carnetul de muncă al intimatei, angajatorul nu a evidenţiat perioade încadrate în 

grupa I de muncă, însă, potrivit art. 158 alin. 3
1
,
 
alin. 3

2
, alin. 4 din Legea nr. 263/2010 (în 

vigoare la data formulării cererii de pensionare), „Dovada vechimii în muncă în grupa I 

şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de 

muncă întocmit cu respectarea Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. În 

situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă 

nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată 

incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către 

angajatori sau deţinătorii legali de arhive. 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.” 

Potrivit art. 126 alin. 1 din HG nr. 257/2011, adeverinţele prin care se atestă faptul 

că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat 

activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc 

potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate 

în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive. 

Prin urmare, la stabilirea drepturilor de pensie ale intimatului, apelanta este 

obligată să ia în calcul adeverinţa nr. 563/15.03.2017, eliberată de SC „CD” SA Iaşi, care 

atestă încadrarea intimatei în fosta grupă a II-a de muncă, dacă aceasta a fost eliberată 

potrivit anexei nr. 14 a HG nr. 257/2011, pe baza documentelor verificabile întocmite 

anterior datei de 1 aprilie 2001. 

 

Curtea de apel Iași, Secția Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 445/20.10.2020 

 

Prin sentinţa civilă nr. 653/24.06.2020, Tribunalul Iaşi a hotărât: 

Admite în parte contestaţia formulată de contestatoarea X în contradictoriu cu 

intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi. 

Anulează decizia nr. 360502/12.09.2019, emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii 

Iaşi. 

Obligă intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi să emită în folosul contestatoarei o 

nouă decizie de pensie, prin care drepturile de pensie să fie stabilite ca urmare a valorificării 

perioadei 01.10.1986-01.04.2001, ca reprezentând stagiu de cotizare realizat în grupa a II-a 

de muncă, conform menţiunilor din Adeverința nr. 563/15.03.2017, eliberată de SC „CD” 

SA, drepturile astfel calculate, urmând a fi acordate începând cu data de 01.07.2019. 

Respinge cererea având ca obiect valorificarea perioadelor 01.05.1985-30.09.1986 și 

01.04.2001-01.01.2005, ca reprezentând stagiu de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, prin cererea înregistrată la Casa de 

pensii sub nr. 54152/01.07.2019, contestatoarea X a solicitat înscrierea la pensie pentru 

limită de vârstă. 

Prin decizia nr. 360502/12.09.2019, emisă de intimata Casa de pensii, a fost admisă 

cererea de înscriere la pensie formulată de contestatoarea BV, reţinându-se în motivarea 

deciziei că „nu s-a luat în calcul grupa a II-a de muncă din adeverința nr. 563/15.03.2017, 

eliberată de SC „CD” SA întrucât funcţiile de şef atelier, şef secţie şi şef birou mecanizare 
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nu presupun desfășurarea activității de cel puțin 70% din timp pe șantier așa cum prevede 

HG nr. 1223/1990”. 

Raportat la probele administrate şi dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine că 

decizia nr. 360502/12.09.2019 este nelegală şi netemeinică, în mod greşit intimata 

nevalorificând integral adeverinţa nr. 563/15.03.2017, eliberată de SC „CD” SA.  

Astfel, se reţine de către instanţă că din cuprinsul adeverinţei nr. 563/15.03.2017, 

eliberată de SC „CD” SA, rezultă că în perioada 01.10.1986-01.04.2001 contestatoarea a 

fost angajata societăţii având funcţiile de şef atelier cu delegaţie, şef secţie şi şef birou 

mecanizare, fiind încadrată în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, conform 

nominalizării efectuate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 157/15.12.1990 al SC 

„CD” SA. Din cuprinsul acestei adeverinţe rezultă că temeiul juridic al încadrării în grupa a 

II-a de muncă îl reprezintă H.G. nr. 1223/1990, Ordinul nr. 50/1990, pct. 3 şi Ordinul nr. 

125/1990. De asemenea, la rubrica „OBSERVAŢII”, se menţionează că reclamanta X „a 

lucrat în şantiere de construcţii-montaj, în aer liber sub influenţa intemperiilor, a 

temperaturilor mediului ambiant. Se menţionează şi faptul că adeverinţa a fost eliberată în 

baza documentelor verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile 

Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de 

reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga 

răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea 

drepturilor de pensie. 

Potrivit disp. art. 158 alin. 4 din Legea nr. 263/2010, 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. 

Potrivit disp. art. 126 alin. 1 din H.G. nr. 257/2011, adeverinţele prin care se atestă 

faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat 

activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc 

potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate 

în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive, iar potrivit disp. art. 125 din 

acelaşi act normativ, angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători, în 

condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi 

informaţiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le 

eliberează în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie. 

În cauză, verificând adeverinţa nr. 563/15.03.2017, eliberată de SC „CD” SA, 

instanţa constată că aceasta cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute de anexa 14 la 

H.G. nr. 257/2011, şi anume: denumirea unităţii angajatoare, grupa de muncă, actul 

administrativ emis de unitate conform prevederilor Ordinului ministrului muncii și 

ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru 

Protecția Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și 

categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă 

în vederea pensionării (Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 157/15.12.1990 al SC 

„CD” SA) precum şi actul normativ care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei 

juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă (HG nr. 1223/1990 şi art. 3 din 

Ordinul nr. 50/1990). De asemenea, adeverinţa cuprinde şi procentul încadrării în grupa 

superioară de muncă (100%). Cât priveşte rubrica „Observaţii”, deşi aceasta nu cuprinde nici 

un fel de referire la faptul că reclamanta a lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii, instanţa 

reţine că adeverinţa face trimitere la faptul că aceasta a lucrat în şantiere de construcţii-

montaj, în aer liber sub influenţa intemperiilor, a temperaturilor mediului ambiant. 

Modalitatea de acordare a grupelor de muncă pentru perioadele anterioare datei de 

01.04.2001 a fost reglementată de Ordinul MMPS nr. 50/1990. Potrivit disp. art. 2 din 

Ordinul nr. 50/1990, în grupa a II-a de muncă se încadrează locurile de muncă, activităţile şi 

categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 2. De asemenea, potrivit art. 3 din Ordinul nr. 
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50/1990 (menţionat în adeverinţă), beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, fără 

limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, 

maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum 

şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile 

prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Beneficiază, de asemenea, de aceleaşi drepturi personalul 

muncitor din construcţii-montaj sau de alte activităţi, care realizează lucrări de extinderi, 

modernizări sau reparaţii ale capacităților de producţie şi care îşi desfăşoară activitatea în 

aceleaşi condiţii cu personalul beneficiarului încadrat în grupele I şi a II-a de muncă. 

Totodată, potrivit 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 (nivelul noxelor existente, condiţii 

nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, 

iradiere sau infectare etc.)”.  

Aşadar, legiuitorul nu a condiţionat încadrarea în grupele superioare de muncă de 

profilul funcţiei sau meseriei, ci de faptul că personalul în cauză întreprinde activităţi în 

locurile de muncă prevăzute în anexele 1 şi 2 la Ordinul nr. 50/1990, ce implică condiţii 

grele de muncă, eforturi deosebite, sau un climat greu de suportat. Or, în cauză, astfel cum s-

a arătat, fostul angajator al contestatoarei, a indicat în cuprinsul adeverinţei nr. 

563/15.03.2017, la rubrica „OBSERVAŢII”, că reclamanta X a lucrat în şantiere de 

construcţii-montaj, în aer liber sub influenţa intemperiilor, a temperaturilor mediului 

ambiant.  

Mai mult, potrivit disp. art. 1 din H.G. nr. 1223/1990, personalul care este în 

activitate şi care a lucrat la locurile de muncă sau activităţile cu condiţii de muncă nocive, 

grele sau periculoase de pe şantierele de construcţii-montaj, grupurile de şantiere şi 

întreprinderile-şantier, inclusiv unităţile de deservire ale acestora: bazele de producţie, 

depozitele, laboratoarele, unităţile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de muncă în 

vederea pensionarii, pentru întreaga perioadă efectiv lucrată după 18 martie 1969, iar potrivit 

art. 2 din acelaşi act normativ, nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a 

de muncă, se face de consiliile de administrație, împreună cu sindicatele libere din unităţi.  

Or, astfel cum s-a reţinut mai sus, încadrarea în grupe de muncă se face de către 

angajator, acestuia revenindu-i întreaga răspundere pentru legalitatea, exactitatea şi 

corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu în adeverinţele pe care 

le eliberează, iar, în cauză, prin adeverinţa nr. 157/15.12.1990, emisă de angajator în 

conformitate cu prevederile legale, se atestă faptul că în perioada 01.10.1986 – 01.04.2001 

reclamanta a lucrat pe şantier, iar nominalizarea sa în grupa a II-a de muncă a fost efectuată 

prin Hotărârea Consiliului de Administraţie, temeiurile juridice fiind HG nr. 1223/1990 şi 

art. 3 din Ordinul nr. 50/1990. 

De altfel, atât prin Nota nr. 1596/DP/08.12.1990, cât şi prin Nota 893/15.12.1990, o 

serie de ministere, între care şi Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale, au propus ca 

inginerilor, subinginerilor, maiștrilor și tehnicienilor care au funcționat ca profesie în 

construcții și au ocupat funcțiile de director, inginer șef, șef șantier (brigadă), adjunct șef 

brigadă, șef lot, șef serviciu, șef secție, șef atelier, șef laborator, în întreprinderile șantier 

grupuri de șantier (antrepriză) șantiere (brigăzi), unitățile de mecanizare și unitățile de 

deservire ale acestora, să li se aplice prevederile art. 3 din Ordinul 50/1990.   

Deşi prin întâmpinare se susţine că temeiul legal lipseşte din adeverinţă, instanţa 

reţine că temeiul legal a fost indicat, respectiv H.G. nr. 1223/1990, art. 3 din Ordinul nr. 

50/1990, Ordinul nr. 125/1990. Este relevant faptul că H.G. nr. 1223/1990 cuprinde doar 

două articole, dintre care doar art. 1 face referiri exprese la locurile de muncă sau activităţile 

ce se încadrează în grupa a II-a de muncă, astfel că nu era necesară precizarea în detaliu a 

acestui articol, fiind suficientă precizarea actului normativ – H.G. nr. 1223/1990. 
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Faţă de aceste considerente, având în vedere dispoziţiile legale menţionate, precum şi 

adeverinţa nr. 563/15.03.2017, eliberată de SC „CD” SA, se reţine de către instanţă că în 

mod nelegal intimata nu a valorificat la stabilirea drepturilor de pensie ale contestatoarei 

perioada 01.10.1986 – 01.04.2001, ca reprezentând stagiu de cotizare realizat în grupa a II-a 

de muncă. 

Prin urmare, instanţa constată că sunt întemeiate cererile contestatoarei de anulare a 

deciziei nr. 360502/12.09.2019, de obligare a intimatei la emiterea în folosul contestatoarei a 

unei noi decizii de pensie, prin care drepturile de pensie să fie stabilite ca urmare a 

valorificării perioadei 01.10.1986 – 01.04.2001 ca reprezentând stagiu de cotizare realizat în 

grupa a II-a de muncă, conform adeverinţei nr. 563/15.03.2017, eliberată de SC „CD” SA şi 

de acordare a drepturilor de pensie astfel stabilite începând cu data de 01.07.2019 – data 

formulării cererii de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, urmând a le admite. 

În ceea ce priveşte cererea contestatoarei referitoare la obligarea intimatei la 

valorificarea perioadei 01.05.1985 – 30.09.1986, ca reprezentând stagiu de cotizare realizat 

în grupa a II-a de muncă, instanţa o respinge, având în vedere faptul că reclamanta nu a făcut 

dovada (cu menţiunile din carnetul de muncă sau cu adeverinţă eliberată de fostul angajator 

în condiţiile legii) că a desfăşurat activitate încadrată în grupa a II-a de muncă în această 

perioadă. 

De asemenea, instanţa respinge şi cererea contestatoarei constând în obligarea 

intimatei la valorificarea perioadei 01.04.2001 – 01.01.2005, ca reprezentând stagiu de 

cotizare realizat în grupa a II-a de muncă, având în vedere că, începând cu data de 

01.04.2001, Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, a activităţilor şi 

categoriilor profesionale cu condiţii deosebite, care se încadrează în grupele I şi a II-a de 

muncă în vederea pensionării, Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului 50/1990 

şi Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor 

profesionale cu condiţii deosebite, care se încadrează în grupele I şi a II-a de muncă în 

vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990 au fost abrogate prin art. 

198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale.  

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, începând cu data de 01.04.2001, 

au fost redefinite locurile de muncă după condiţiile în care se desfăşoară activitatea şi după 

gradul de expunere la riscuri şi mediu de prestare a muncii, noţiunea de grupe de muncă 

nemaifiind reglementată, uzitându-se prin noua reglementare noţiunile de condiţii deosebite 

şi speciale de muncă.  

Prin urmare, perioada 01.04.2001 – 01.01.2005 nu poate fi valorificată ca stagiu de 

cotizare realizat în grupa a II-a de muncă, astfel cum s-a solicitat. 

 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Casa Judeţeană de Pensii Iaşi pentru 

următoarele motive: 

Consideră că în mod greşit, prima instanţă a admis contestaţia intimatei BV, 

obligându-ne să valorificăm perioada 01.10.1986 - 01.04.2001 conform Adeverinţei nr. 

563/15.03.2017 eliberată de SC „CD” SA, deoarece menţiunile din adeverinţă, activitatea 

intimatei a fost încadrată de angajator în grupa a II-a, reţinându-se ca temei juridic, HG nr. 

1223/1990 şi Ordinul nr. 125/1990, un temei greşit. 

Conform art. 1 din HG nr. 1223/1990, personalul care este în activitate şi care a 

lucrat la locurile de muncă sau activităţile cu condiţii de muncă nocive, grele sau periculoase 

de pe şantierele de construcţii-montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile-şantier, 

inclusiv unităţile de deservire ale acestora bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, 

unităţile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru 

întreaga perioada efectiv lucrată după 18 martie 1969. 

Scopul acestui act normativ, precizat în Nota de fundamentare întocmită MLPTAT, 

MMOS şi MS, a fost de a încadra în grupa a II-a de muncă salariaţii de la locurile de muncă 
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sau activităţile cu condiţii deosebite de pe şantierele de construcţii, grupurile de şantiere, 

întreprinderi, precum şi subunităţile de deservire ale acestora. 

Condiţiile deosebite de muncă specifice activităţii de construcţii-montaj pe şantiere 

menţionate în cuprinsul Notei de fundamentare a H.G. nr.1233/1990 se referă la: 

- efectuarea unui efort mare, determinat şi de volumul mare al materialelor ce se pun 

în opera; 

- condiţiile grele de muncă, datorită lucrului în aer liber, sub influenţa permanentă a 

intemperiilor (ploi,zăpezi, vânt) şi temperaturilor mediului ambient,lucru în general la 

înălţimi mari pe schela cu asigurarea în centura, sub nivelul solului, în săpături deschise, sau 

în subteran; 

- regimul de lucru prestat în trecut de 10-12 ore pe zi (anterior anului 1990), a 

schimbării permanente a locului de muncă, precum şi gradul de periculozitate în care şi-au 

desfăşurat activitatea. 

Solicităm a se observa că, încă din titlul Hotărârii de Guvern nr. 1223/1990 privind 

încadrarea în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau 

activităţi din construcţii-montaj, cât şi din metodologia de încadrare prevăzută în Ordinul nr. 

50/1990, rezultă că nu pot fi încadrate în grupa a II-a de muncă persoanele care nu lucrează 

nemijlocit în activităţi specifice de construcţii-montaj şi nici personalul de conducere, 

întrucât prin natura funcţiilor, nu îşi desfăşoară activitatea cel puţin 70% din programul de 

lucru în condiţii de şantier. 

Astfel, nu pot beneficia de grupa a II-a de  muncă: directorul general, directorul 

tehnic, directorul economic, contabilul-şef, şeful biroului contabilitate-financiar, şeful 

biroului aprovizionare, şeful biroului tehnic, şeful biroului mecano-energetic, şeful 

comportamentului de protecţia muncii şi PSI, analiştii calculatoare, merceologii, contabilii, 

casierii, secretarele, dactilografele, şefii de depozite, şefii de laboratoare, inspectorul de 

personal, consilierii, jurisconsulţii, funcţionarii administrativi şi economici, revizorii 

contabili, operatorii telex, radio şt telefon, paznicii, portarii, primitor distribuitor, gestionar, 

inginer, șef atelier, șef secţie, șef birou mecanizare (funcţiile intimatei după cum rezultă din 

Scrisoarea nr. 43G/698/16.03.1999 emisă de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale și 

Scrisoarea nr. 43G/1884/08.10.1997 emisă de Ministerul Muncii și Protecţiei Muncii - 

Direcţia Autorizare, Certificare şi Grupe de Muncă (Anexa 1), iar răspunderea pentru 

încadrarea ilegală a acestor categorii de salariaţi revine, în exclusivitate, conducerii unităţii 

care aplică reglementările legale. 

Un alt aspect important este, temeiul juridic pentru încadrarea în grupă superioară de 

muncă, Ordinul nr. 125/1990 menționat în Adeverinţa nr. 560/15.03.2017, se aplică doar 

perioadelor lucrate după perioada 01.03.1990, motiv pentru care perioada 01.10.1986-

01.04.2001, nu poate fi valorificată ca fiind lucrată în grupa a II-a de muncă. 

Aplicarea în timp a Ordinului nr. 50/1990 şi a Ordinului nr. 125/1990, pornindu-se 

de la însuşi textul punctului 5 din Ordinul nr. 125/1990, prin care i se determină aplicarea 

illo tempore, se poate concluziona că fiecare dintre aceste acte normative are propria sferă 

de aplicare, astfel: Ordinul nr. 50/1990 vizează perioada cuprinsă între 18 martie 1969 şi 1 

martie 1990, iar Ordinul nr. 125/1990 priveşte perioada cuprinsă între 1 martie 1990 până la 

1 aprilie 2001, când a fost abrogat expres prin Legea nr. 19/2000, astfel încât, chiar dacă în 

cuprinsul anexei nr. 1 sau 2 la Ordinul nr. 125/1990 apar menţionate şi alte activităţi decât 

cele din anexa 1 sau 2 a Ordinului nr. 50/1990, aceste activităţi trebuie considerate ca muncă 

desfăşurată în grupa I sau a II-a, după caz, numai pentru perioada lucrată începând cu 1 

martie 1990, nu anterior. Astfel, se demonstrează că prin adoptarea Ordinului nr. 125/199 s-

a urmărit o completare, o lărgire a sferei activităţilor şi locurilor de muncă încadrabile în 

grupa II de muncă, respectiv o restrângere a sferei activităţilor şi locurilor de muncă 

încadrabile în grupa I de muncă, însă numai începând cu data de 1 martie 1990, chiar dacă 

activitatea a fost desfăşurată anterior acestei date. 
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Aşadar, se poate observa neconcordanţele cu privire la actele administrative, de 

nominalizare şi încadrare în grupa de muncă menţionate în Adeverinţa nr. 563/15.03.2017 

eliberată de SC „CD” SA. 

De asemenea, solicită a se analiza şi a se reţine că în carnetul de muncă al intimatei 

nu există nici o menţiune despre grupa superioară de muncă, pentru perioada în care a 

desfăşurat activitatea ca inginer, şef atelier, şef secţie, şef birou mecanizare. 

Astfel, potrivit art. 158 (3 ind. 1) din Legea nr. 263/2010, dovada vechimii în muncă 

realizate în grupa 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 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretul nr. 92/1976 

privind carnetul de muncă. 

Potrivit dispoziţiilor art. 158 (3 ind. 2) din Legea nr. 263/2010, în situaţia în care 

perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt 

înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori 

incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau 

deţinătorii legali  arhive. 

Aşa cum dispune art. 125 din H.G. nr. 257/2011, angajatorii sau orice alţi deţinători 

de arhive sunt direct răspunzători, în condiţiile legii, de legalitatea exactitatea şi 

corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în baza documentelor 

deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în vederea stabilirii recalculării sau revizuirii 

drepturilor de pensie”. 

În sprijinul exprimat, 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) care 

precizează: „62. Aspectul extinderii aplicării Ordinului nr. 50/1990 pentru activităţi similare 

desfăşurate de alţi angajatori şi necuprinse în lista tocurilor de muncă, activităţilor şi 

categoriilor profesionale din varianta consolidată ia ordinului a fost dezlegat prin 

argumentele aduse în rezolvarea problemei de la punctul 1 în care s-a statuat că premisa 

derulării acestei proceduri în faţa instanţei este ca tipul de activitate să se regăsească în 

anexele I şi II ale variantei consolidate a ordinului. Per a contrario, nu pot fi adăugate, pe 

cale pretoriană, alte activităţi şi locuri de muncă faţă de cele din anexe, chiar dacă 

îndeplinesc aceleaşi condiţii de muncă posibil vătămătoare. Puteau fi nominalizate, prin 

asimilare, în temeiul dispoziţiilor art. 3, alte categorii de personal în activitate ale aceluiaşi 

angajator decât cele enumerate expres, după criteriul: muncitori, ingineri, subingineri etc., cu 

condiţia generală de a lucra efectiv (acea categorii de personal care au lucrat efectiv) în 

locuri de muncă sau în activităţile nominalizate în anexă şi aplicate acelui angajator (alin. 1 

al pct. 3) sau personalul muncitor care a realizat anumite tipuri de lucrări expres 

nominalizate în ordin (respectiv extinderi, modernizări sau reparaţii ale capacităţilor de 

producţie) în respectivele unităţi ce au făcut obiectul încadrării, acesta fiind motivul pentru 

care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii (alin. 2 al pct. 3). Sintagma „aceleaşi 

condiţii”, contrar opiniei celor care au împărtăşit soluţia extinderii domeniului de aplicare a 

Ordinului nr. 50/1990. nu se referă la condiţiile generate de muncă nefavorabile privind 

nivelul de noxe, microclimat, suprasolicitare fizică sau psihică, riscuri de explozii, iradiere 

etc. ale altor salariaţi aflaţi în raport de muncă cu alţi angajatori în domenii ce nu au fost 

indicate în anexe, ci la condiţiile concrete descrise de alin. 1 şi 2 ale pct. 3 dintr-un anumit 

domeniu de activitate nominalizat expres în anexe”. 

În concluzie, solicită admiterea apelului formulat de casa de pensii, modificarea în 

parte a sentinţei civile nr. 653/2020 din 24.06.2020, iar pe fondul cauzei solicită respingerea 

în tot a contestaţiei formulate de BV, ca nelegală şi netemeinică. 

În drept, îşi întemeiază prezenta pe 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. 
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Intimata reclamantă X a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea cererii 

de apel ca neîntemeiată şi nefondată, pentru următoarele motive: 

Apelata susţine în mod neîntemeiat că nu poate fi încadrată în grupa de muncă 

indicată, deşi din economia înscrisurilor depuse la dosar, anume Hotărârea CA nr. 

157/15.12.1990 a SC „CD” SA și dispoziţiile Ordinului nr. 50/1990 reiese în mod evident 

încadrarea sa în grupa a II-a de muncă. 

În acest sens, în temeiul dispoziţiilor art. 2 din HG nr. 1223/1990 care prevăd că: 

„Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de muncă se face de Consiliile 

de administraţie, împreună cu sindicatele societăţii, responsabilitatea acestei încadrări 

revenind societăţii” societatea a emis, împreună cu sindicatele, Hotărârea CA nr. 

153/15.12.1990. 

Tot în acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 3 din Ordinul nr. 50/1990: „Beneficiază de 

încadrarea în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit celor menţionate, fără limitarea 

numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, 

tehnicieni (...), precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile prevăzute 

în anexele 1 și 2”. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1 din HG nr. 1223/1990: „Personalul care este în activitate 

şi care a lucrat în locurile de muncă nocive, grele sau periculoase de pe şantierele de 

construcţii montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile şantier, inclusiv unităţi de 

deservire a acestora, bazele de producţie, depozite, laboratoare, unităţile de mecanizare se 

încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă de după 

martie 1969”. 

În acelaşi sens specifică şi Nota nr. 1596/08.07.1990 a Ministrului lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi amenajării Teritoriului care prevede că: „Având în vedere că inginerii, 

subinginerii, maiştrii şi tehnicienii care au ocupat funcţii diverse, inginer, sef şantier, sef 

brigada, şef lot, sef serviciu, şef laborator, în întreprinderile şantier, grupurile de şantiere, 

unităţile de mecanizare şi unităţile de deservire a acestora, propune ca personalului respectiv 

sa li se aplice prevederile art. 3 din Ord 50/1990”. 

În acest context, apreciază că Sentinţa civilă nr. 653/2020, pronunţată de Tribunalul 

Iași în data de 24 iunie 2010 este legală şi temeinică, motiv pentru care solicită instanţei să o 

menţină, respingând apelul declarat de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi ca nefondat. 

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

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul este nefondat pentru considerentele 

ce urmează:  

În prezenta cauză, intimata X a contestat decizia nr. 360502/12.09.2019 privind 

acordarea pensiei pentru limită de vârstă, emisă de apelanta Casa Județeană de Pensii Iaşi 

fără valorificarea adeverinţei nr. 563/15.03.2017, eliberată de SC „CD” SA Iaşi, cu 

motivarea: „Nu s-a luat în calcul grupa a II-a de muncă din adeverința nr. 563/15.03.2017, 

eliberată de SC „CD” SA, întrucât funcţiile de şef atelier, şef secţie şi şef birou mecanizare 

nu presupun desfășurarea activității de cel puțin 70% din timp pe șantier așa cum prevede 

HG nr. 1223/1990”. 

Potrivit pct. 15 din Ordinul nr. 50/1990, dovedirea perioadelor de activitate 

desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi a II-a de 

muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă 

conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor 

Sociale. 

În carnetul de muncă al intimatei, angajatorul nu a evidenţiat perioade încadrate în 

grupa I de muncă.  

Însă, potrivit art. 158 alin. 3
1
,
 
alin. 3

2
, alin. 4 din Legea nr. 263/2010 (în vigoare la 

data formulării cererii de pensionare): „Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de 

muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu 

respectarea Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. În situaţia în care perioadele 
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de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în 

carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, 

dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii 

legali de arhive. 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.” 

Potrivit art. 126 alin. 1 din HG nr. 257/2011, adeverinţele prin care se atestă faptul că 

în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat 

activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc 

potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate 

în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive. 

Prin urmare, la stabilirea drepturilor de pensie ale intimatului, apelanta este obligată 

să ia în calcul adeverinţa nr. 563/15.03.2017, eliberată de SC „CD” SA Iaşi, care atestă 

încadrarea intimatei în fosta grupă a II-a de muncă, dacă aceasta a fost eliberată potrivit 

anexei nr. 14 a HG nr. 257/2011, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei 

de 1 aprilie 2001. 

Verificând adeverinţa nr. 563/15.03.2017 eliberată de SC „CD” SA, se constată că 

acest act doveditor îndeplinește condițiile legale, prin raportare la modelul prevăzut la anexa 

nr. 14 din HG nr. 257/2011, având toate mențiunile prevăzute de lege.  

Astfel, în cuprinsul adeverinței, care atestă că intimata a avut funcţia de inginer, şef 

atelier cu delegaţie, şef secţie şi şef birou mecanizare în perioada 01.10.1986-01.04.2001, 

este indicat atât actul administrativ emis anterior datei de 1 aprilie 2001 (care poate fi 

proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind 

nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, 

registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc., potrivit anexei nr. 14 a HG nr. 257/2011), 

respectiv Hotărârea nr. 157/15.12.1990 a Consiliului de Administraţie al SC „CD” SA , cât 

și temeiul juridic al încadrării intimatului în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, 

respectiv H.G. nr. 1223/1990, Ordinul nr. 50/1990, pct. 3 şi Ordinul nr. 125/1990. 

Prin urmare, susținerile apelantei în sensul că perioada 01.10.1986-01.04.2001, nu 

poate fi valorificată ca fiind lucrată în grupa a II-a de muncă, deoarece Ordinul nr. 125/1990, 

menționat ca temei juridic în Adeverinţa nr. 560/15.03.2017, se aplică doar perioadelor 

lucrate după perioada 01.03.1990 sunt fără relevanță de vreme ce acest ordin nu este 

singurul temei juridic precizat în adeverință, angajatorul având în vedere și H.G. nr. 

1223/1990, Ordinul nr. 50/1990, acesta din urmă fiind aplicabil, așa cum chiar și apelanta 

subliniază, pe perioada cuprinsă între 18 martie 1969 şi 1 martie 1990. 

În conformitate cu dispozițiile art. 158 alin. 6 și 7 din Legea nr. 263/2010: „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. În situaţia în 

care, ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (6), se constată încălcări ale legislaţiei 

privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au 

stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în 

muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.” 

Totodată, casele teritoriale de pensii nu pot cenzura aplicarea, de fostul angajator, a 

dispozițiilor pct. 3 din Ordinul nr. 50/1990, abrogat prin Legea nr. 19/2000, conform cărora 

beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, fără limitarea numărului, personalul 

care este în activitate: muncitori, subingineri, ingineri, maiştri, tehnicieni, personal de 

întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care 

lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. 
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De altfel, suplimentar, în adeverința nr. 563/15.03.2017 eliberată de SC „CD” SA, se 

și precizează că intimata „… a lucrat în şantiere de construcţii-montaj, în aer liber sub 

influenţa intemperiilor, a temperaturilor mediului ambiant”, situație în care încadrarea nu 

poate fi făcută decât aplicând prevederile pct. 3 din Ordinul nr. 50/1990, menționate în Nota 

nr. 1596/DP/08.12.1990 şi Nota nr. 893/15.12.1990, prin care mai multe ministere, între care 

şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, au propus ca inginerilor, subinginerilor, maiștrilor 

și tehnicienilor care au funcționat ca profesie în construcții și au ocupat funcțiile de director, 

inginer șef, șef șantier (brigadă), adjunct șef brigadă, șef lot, șef serviciu, șef secție, șef 

atelier, șef laborator, în întreprinderile șantier grupuri de șantier (antrepriză) șantiere 

(brigăzi), unitățile de mecanizare și unitățile de deservire ale acestora, să li se aplice 

prevederile art. 3 din Ordinul 50/1990.   

În consecinţă, față de considerentele expuse, având în vedere şi dispoziţiile art. 480 

alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea de Apel respinge apelul şi păstrează sentinţa. 

 

6. Contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei anticipate. Dovada 

vechimii în muncă. 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  privind acordarea pensiei anticipate , 

dovada vechimii în muncă  , 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. 158, 164, 165 , 168 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, 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, Ordinul nr. 590/2008 pentru aprobarea procedurii 

privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea 

desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit 

legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării 

drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice.  

Curtea de apel Iași, Secția Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 524/8.12.2020 

Cererea de pensionare se soluţionează doar în baza actelor doveditoare depuse în 

procedura administrativă. Analiza legalităţii actului contestat trebuie raportată la 

documentația depusă în cererea de pensie, fără a putea fi opus autorităţii emitente date sau 

elemente necunoscute la momentul edictării deciziei de pensionare. 

 

Prin sentința civilă nr. 485/25.06.2020 Tribunalul Vaslui a admis în parte contestaţia 

formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimata casa judeţeană de pensii şi în 

consecinţă: 

A dispus anularea deciziei de pensionare nr. 129452/24.10.2019 emisă de intimată. 

A obligat intimata să emită o nouă decizie pe pensionare pe numele contestatorului 

în care să valorifice adeverinţele nr. 5057/17.02.2020, nr. 5058/17.02.2020 emise de SC 

„M.” SRL şi adeverinţa nr. 61/11.02.2020 emisă de SC „R” SA, respectiv adeverinţa nr. 

552/03.03.2020 emisă de SC „D.I.” SRL. 
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A obligat intimata să valorifice sporurile menţionate în adeverinţele nr. 

245/05.09.2019 şi nr. 257/23.09.2019 emise de TR SA. 

A obligat intimata să valorifice procentele ce se aplică la calculul punctajelor lunare 

menţionate de art. 168 lit. a-i din Legea nr. 263/2010. 

A respins capătul de cerere solicitat de contestator de obligare a intimatei la luarea în 

considerare a sumelor reprezentând salariile menţionate în adeverinţele de venit eliberate de 

ANAF. 

A obligat intimata să achite contestatorului suma de 228 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Prin Decizia nr. 129452/24.10.2019, în copie la dosar, contestatorului i-a fost admisă 

cererea de pensionare, fiindu-i stabilită, începând cu data de 06.09.2019 o pensie de 

asigurări sociale în cuantum de 1443 lei. 

Prin contestația formulată, X arată că pensia care i-a fost astfel stabilită nu este 

corect determinată, solicitând instanței obligarea casei județene de pensii la recalcularea 

drepturilor de pensie prin valorificarea adeverințelor ce atestă încadrarea în grupa a II-a de 

muncă. De asemenea, contestatorul a solicitat includerea în calculul pensiei a unor sporuri, 

care nu au fost avute în vedere de intimată, respectiv cele menționate de adeverințele emise 

de IMESB A, respectiv TR SA, valorificarea procentelor ce se aplică la calculul punctajelor 

lunare menționate de art. 168 lit. a-i din Legea nr. 263/2010, și luarea în considerare a 

sumelor reprezentând salariile menționate în adeverințele de venit eliberate de ANAF. 

Instanța reține că, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 50/1990 pentru 

precizarea locurilor de muncă, activităților și a categoriilor profesionale cu condiții deosebite 

care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, dovedirea perioadelor 

de activitate desfășurate în locurile de muncă și activitățile ce se încadrează în grupele I și a 

II-a de muncă în vederea pensionării se fac pe baza înregistrării acestora în carnetul de 

muncă conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii și 

Ocrotirii Sociale. 

Potrivit art. 158 (3¹) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările 

ulterioare, dovada vechimii în muncă în grupa I și sau a II-a de muncă realizată anterior 

datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor 

Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. 

În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de 

muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este 

efectuată incorect sau incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de 

angajatorii sau deținătorii de arhive (art. 158 (3²) din legea mai sus menționată). 

În atare condiții, adeverințele prin care solicitanții drepturilor de pensie dovedesc 

vechimea în muncă, grupa de muncă, sporurile cu caracter permanent trebuie, să 

îndeplinească toate condițiile de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 263/2010 și H.G. 

nr. 257/2011. Astfel, potrivit art. 158 alin. 4 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I 

și/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situația în care au fost emise conform legii, 

pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. 

Tribunalul constată că, potrivit dispozițiilor art. 158 alin. 5 din Legea nr. 263/2010 

prin documente verificabile se înțeleg: actul administrativ de nominalizare a persoanelor 

încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind 

încadrarea locurilor de muncă/activităților/categoriilor profesionale în grupe superioare de 

muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act 

administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele 

de plată din care să rezulte secția/atelierul/locul de muncă, precum și orice alte documente 

justificative. 
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Potrivit Ordinul nr. 590/2008 cererile prin care persoanele interesate solicită 

eliberarea adeverinţelor prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 

1 aprilie 2001, şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a 

II-a de muncă, se depun la angajatori sau la deţinătorii arhivelor acestora, după caz, iar 

adeverinţele se întocmesc şi se eliberează, conform modelului prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din procedura prevăzută de lege, numai pe baza documentelor, verificabile, 

aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor de arhive.  

Practic, prin acest Ordin, care vizează aprobarea Procedurii privind modul de 

întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de 

muncă încadrate în grupe superioare de muncă este reglementat conţinutul şi modul de 

întocmire a adeverinţelor privind încadrarea în grupa superioară de muncă, indicându-se în 

mod expres şi actul administrativ intern prin care s-a făcut nominalizarea personalului în 

grupe de muncă.  

Prevederile din Anexa nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, reiau 

dispoziţiile Ordinului nr. 590/2008 referitoare la conţinutul obligatoriu al adeverinţelor care 

atestă încadrarea persoanelor în grupele I sau a II-a de muncă în vederea valorificării lor la 

stabilirea drepturilor de pensie a activităţii desfăşurate pentru perioadele anterioare datei de 

1 aprilie 2001. 

Adeverinţele eliberate de angajator sunt acte tehnico-administrative care atestă 

diferite situaţii de fapt şi drept care rezultă din evidenţele aparţinând unităţii emitente şi ele 

trebuie să reflecte întocmai aceste evidenţe, persoanele cu atribuţii în eliberarea acestora 

angajându-şi răspunderea cu privire la realitatea celor inserate. 

Din analiza carnetului de muncă seria B.a. nr. 0293331 depus la dosar, reiese că X a 

beneficiat de grupa a II-a de muncă doar începând cu 07.08.1989, când era salariatul Tr RA, 

în meseria de conducător auto. 

Pentru perioada 17.03.1982 - 01.10.1982, respectiv 03.01.1983 - 01.04.1984 în care 

contestatorul a prestat activitate la Întreprinderea Utilaj Greu și Transport pentru Construcții 

„Gh. Gheorghiu Dej” - Stația Iași, actuală SC „M.” SRL, în carnetul de muncă al acestuia nu 

se regăsesc mențiuni privitoare la grupa de muncă.  

Se specifică faptul că, în aceste perioade a prestat activitate de lăcătuș montator 

agregate, respectiv lăcătuș mecanic auto, meserii ce se regăsesc și în adeverința nr. 

5057/17.02.2020 a cărei valorificare o cerere contestatorul. 

Prin adeverința nr. 5057/17.02.2020, în copie la dosar, eliberată de SC „M” SRL se 

certifică faptul că în perioadele 17.03.1982-01.10.1982, 03.01.1983-01.04.1984 

contestatorul X a fost încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 100% conform 

nominalizării efectuate prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1605/17.05.1991, 

temeiul juridic fiind prevederile ordinului nr. 50/1990, art. 3, anexa 2 punctul 129 – 

montarea și probarea instalațiilor și agregatelor, utilajelor de construcții la lucrările efectuate 

în șantiere, completate de adresa MMPS nr. 124/DA/1994, precum și de HG nr. 1223/1990. 

Se specifică în finalul adeverinței că aceasta înlocuiește adeverința nr. 

3254/20.09.2019, adeverință nevalorificată de intimata casa județeană de pensii pe motiv că 

activitatea prestată de contestator în perioadele 16.02.1982-17.03.1982 și 01.04.1984-

01.05.1989 nu este de șofer pe camion de 16 tone, ci în cu totul alte meserii așa cum reiese 

din carnetul de muncă.  

Adeverința nr. 5058/17.02.2020 eliberată tot de SC „M.” SRL, în copie la dosar 

atestă faptul că în perioada 16.02.1982-17.03.1982, 01.04.1984-01.05.1989 contestatorul a 

prestat activitate de șofer pe autocamion de 16 tone, fiind încadrat în grupa a II-a de muncă, 

în procent de 100% conform nominalizării efectuate prin hotărârea Consiliului de 

Administrație nr. 1605/17.05.1991, temeiul juridic fiind prevederile ordinului nr. 50/1990, 

art. 3, anexa 2, punctul 208, completate de adresa MMPS nr. 124/DA/1994, precum și de 

HG nr. 1223/1990. Similar cu adeverința nr. 5057/17.02.2020, și în finalul adeverinței nr. 

5058/17.02.2020 se specifică faptul că aceasta înlocuiește adeverința nr. 3254/20.09.2019. 
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Prin Ordinul nr. 50/05.03.1990, publicat în Monitorul Oficial nr. 38 din 20.03.1990, 

elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății, împreună cu 

Comisia Națională pentru Protecția Muncii, au fost precizate locurile de muncă, activitățile 

și categoriile profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă 

în vederea pensionării. 

Au fost întocmite două anexe referitoare la grupa I de muncă, respectiv grupa a II-a 

de muncă, iar prin art. 3 al ordinului s-a prevăzut posibilitatea extinderii listelor. 

Astfel, beneficiază de încadrarea în cele două grupe, fără limitarea numărului, 

personalul care este în activitate (din punct de vedere al funcției îndeplinite), respectiv 

muncitori, ingineri, subingineri, maiștri, tehnicieni, personal de întreținere și reparații, 

controlori tehnici de calitate, dar și alte categorii de personal care lucrează efectiv în locurile 

de muncă și activitățile prevăzute în anexe. Alineatul 2 al art. 3 prevede beneficiul acelorași 

drepturi în favoarea personalului muncitor din construcții-montaj sau din alte activități care 

realizează lucrări de extindere, modernizare sau reparație ale capacităților de producție și 

care desfășoară activitatea în aceleași condiții cu personalul beneficiarului încadrat în 

grupele I și a II-a de muncă. 

În ambele adeverințe, nr. 5057/17.02.2020 și nr. 5058/17.02.2020, SC „M.” SRL – 

emitentul acestora – face trimitere la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 

1605/17.05.1991 de nominalizare în grupă a II-a de muncă a personalului. 

Din lectura Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1605/17.05.1991, depusă la 

dosar, reiese că personalul SC „M.” SRL (care a funcționat sub diverse denumiri: TMB, 

SUGTC, IUGTC) se încadrează în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, începând cu 

data de 18.03.1969. 

De asemenea, se reține că o corectă aplicare a legii presupune observarea faptului că 

în anexa II a Ordinului nr. 50/1990, care reprezintă actul normativ cadru în materie, 

figurează locurile de muncă ale contestatorului din perioada indicată în cele două adeverințe. 

Instanța constată că cele două înscrisuri a căror valorificare se cere, îndeplinesc 

condițiile de fond și formă cerute de legislația în vigoare.  

Astfel ,în cuprinsul lor este menționată denumirea anterioară a angajatorului, grupa 

de care a beneficiat contestatorul, actul administrativ de nominalizare în grupă, respectiv 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1605/17.05.1991, temeiul juridic al încadrării, 

actele normative în vigoare la data respectivă.  

Temeiurile juridice menționate în adeverințe corespund celor din Ordinul 50/1990, 

elementele și datele înscrise fiind reale. 

În anexa 14 din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

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

termeni clari și neechivoci directa răspundere a angajatorului (sau deținătorului de arhive) 

pentru legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor, elementelor și informațiilor înscrise 

în adeverințele pe care le întocmesc și le eliberează. 

În atare condiții, Tribunalul constată că cele două adeverințe nr. 5057/17.02.2020 și 

nr. 5058/17.02.2020 emise  de SC „M.” SRL sunt conforme modelului impus de procedura 

aprobată prin actele normative în vigoare. 

În ce privește adeverința nr. 61/11.02.2020 eliberată de SC „R” SA, în copie la dosar, 

instanța reține următoarele: 

Prin intermediul acestui înscris se atestă faptul că în perioada 25.09.1978-21.10.1978 

și 29.03.1980-09.01.1981, contestatorul X a fost angajat al societății mai sus menționate 

fostă „AUTOBAZA”, în meseria de șofer pe autocamioane de peste 4 tone, fiind încadrat în 

grupa a II-a de muncă în procent de 100% conform nominalizării efectuate prin procesul 

verbal nr. 1/04.04.1990. Temeiul juridic al încadrării în această grupă îl reprezintă Ordinul 

nr. 50/1990, anexa 2, poziția 208, punctul 3. 

Ca și în cazul celor două adeverințe mai sus analizate, instanța verifică dacă acest 

înscris îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru valorificarea sa. 
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Astfel, din conținutul adeverinței nr. 61/11.02.2020 reiese denumirea angajatorului, 

precum grupa și procentul de care a beneficiat contestatorul pentru perioadele indicate. 

În ce privește actul de nominalizare în grupă, instanța constată că la dosarul cauzei 

există procesul-verbal nr. 1/04.04.1990 încheiat între patronat și sindicat, înscris care a stat 

la baza emiterii adeverinței și care atestă  încadrarea în grupa a II-a a locurilor de muncă, a 

activităților și categoriilor profesionale cuprinse în anexa nr. 2, respectiv a meseriilor de 

șofer care au lucrat pe autocamioane cu capacitatea de transport de cel puțin 4 tone, poziția 

208 din Ordinul nr. 50/1990. 

Temeiul juridic indicat în adeverință, poziția 208, coincide cu cel din Ordinul nr. 

50/1990, din anexa 2, conform căruia beneficiază de grupa a II-a de muncă șoferii care 

deservesc autocamioane (inclusiv asimilate acestora) cu capacitatea de transport de cel puțin 

10 tone. 

Instanța constată că adeverinţa invocată mai sus, îndeplinește toate condiţiile de 

legalitate prevăzute de legislaţia sub imperiul căreia a fost întocmită, totodată, mențiunile 

inserate în conținutul acesteia fiind în concordanță cu cele din carnetul de muncă. 

Mai mult decât atât, fostul angajator și-a asumat întreaga răspundere pentru 

realitatea, veridicitatea şi exactitatea datelor înscrise în actul respectiv, în caz contrar putând 

să răspundă civil sau penal pentru menţiunile false din aceasta. 

Analizând adeverința nr. 552/03.03.2020, în copie la dosar, emisă de SC „D.I.” SRL, 

se constată că X a fost angajat la fosta „IMSB” A în perioada 10.02.1981-14.12.1981, în 

meseria de șofer pe autocamion-basculantă peste 16 tone. Se confirmă de deținătorul de 

arhive că în această perioadă, activitatea prestată de contestator s-a încadrat în grupa a II-a 

de muncă, în procent de 100% conform Ordinului nr. 50/1990, cât și potrivit Legii nr. 

263/2010 completată cu HG nr. 257/2011 anexa 14. 

Actul normativ în baza căruia s-a făcut nominalizarea îl reprezintă contractele 

colective de muncă  corelate atât cu pontajele lunare și cu statele de plată ale unității, iar 

temeiul juridic îl constituie art. 3 și 6 din Ordinul nr. 50/1990, republicat, anexa 2, poz. 206 

și 208, completat cu HG nr. 1223/1990. 

La finalul adeverinței se regăsește mențiunea conform căreia înscrisul a fost 

întocmită pe baza datelor existente în arhiva Combinatului Minier Sucursala Banat Anina-

Lugoj, depozitate și conservate la SC „D.I.” SRL, operator economic autorizat de Arhivele 

Naționale ale României cu nr. 68 și 70/18.11.2019 privind păstrarea și utilizarea 

documentelor deținute, cât și conform contractului de preluare definitivă a arhivelor nr. 

831/19.06.2019, încheiat cu fostul operator SC „A” SRL Timișoara. 

Din cuprinsul acestei adeverințe, se poate observa că sunt menţionate toate 

elementele enumerate în modelul adeverinţei cuprins în anexa nr. 14 a normelor 

metodologice, respectiv datele de identificare ale salariatului şi angajatorului, perioada în 

care a fost salariatul societăţii/instituţiei, grupa de muncă, procentul şi temeiul juridic al 

încadrării.  

La rubrica „conform nominalizării efectuate prin” trebuia trecut aşa cum se indică în 

anexa 14 actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului 

muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale 

pentru Protecția Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și 

categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă 

în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administrație și 

a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, 

pontajele lunare, registrul de evidență a intrărilor în subteran etc.). Din folosirea menţiunii 

„etc.” rezultă că enumerarea efectuată de legiuitor în cuprinsul menţiunii din subsolul anexei 

14 (***) nu este una limitativă, fiind la latitudinea angajatorului să stabilească natura 

juridică şi denumirea actului administrativ ce cuprinde aceste menţiuni.  
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În situaţia de faţă, deținătorul de arhivă a precizat că încadrarea fostului salariat X în 

grupa a II-a de  muncă în procent de 100% pentru perioada indicată s-a făcut în conformitate 

cu contractele colective de muncă corelate cu pontajele lunare și statele de plată ale unității. 

Atât timp cât pentru perioada menționată, unitatea a virat CAS-ul și contribuția 

pentru pensia suplimentară datorată, conform legislației existente în vigoare la aceea dată, 

instanța constată că este suficientă mențiunea din adeverință. 

Instanța apreciază că activitatea contestatorului din perioada 10.02.1981-14.12.1981 

când a ocupat funcția șofer autocamion-basculantă peste 16 tone se circumscrie celor 

descrise la pct. 206 și 208  din Anexa II la Ordinul 50/1990, respectiv ,,șoferii care 

efectuează prestații la locurile de muncă și activitățile cu condiții nocive, grele sau 

periculoase prevăzute în grupele de muncă potrivit reglementărilor legale” şi ,,șoferii care 

deservesc autocamioane (inclusiv  asimilate acestora) cu capacitatea de  transport de cel 

puțin 10 tone. 

Faţă de cele menţionate mai sus, instanţa  constată că în speţă sunt aplicabile 

prevederile art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit cărora pensia poate fi recalculată 

prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de 

cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor documente de natură să conducă la 

modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia. 

În ce privește sporurile menționate în adeverințele nr. 245/05.09.2019 și 

257/23.09.2019 emise de SC „T.” SA, instanța constată următoarele: adeverința nr. 

245/05.09.2019 atestă faptul că X a beneficiat de un spor de vechime  de 6% în perioada 

07.08.1989-25.05.1992, un spor de vechime de 9% în perioada 25.05.1992-30.06.1993, un 

spor de 15% în perioada 30.06.1993 până la data de 16.08.1994, un spor de vechime de 

20%, spor pentru condiții grele de muncă de 10% și un spor de 12% pentru perioada 

16.08.1994-28.04.1999 și un spor de vechime de 25% începând cu data de 28.04.1999. 

La dosar există adeverința nr. 257/23.09.2019, care reia cele menționate în 

adeverința precedentă, cu excepția faptului că se precizează clar data până la care a 

beneficiat de sporul de vechime de 25%, respectiv 28.04.1999-01.11.2019. 

Analizând Buletinul de calcul privind acordarea pensiei anticipate parțial, instanța 

constată că, în datele privitoare la activitatea în muncă a contestatorului, la rubrica spor de 

vechime și alte sporuri este menționată cifra 0, nefiind consemnat niciun procent. 

În întâmpinare, intimata Casa Județeană de Pensii Vaslui arată că, în ce privește 

sporurile înscrise în adeverința nr. 257/23.09.2019, pentru perioada 01.04.1992-28.02.1995, 

28.04.1999-01.04.2001, s-au valorificat  sporurile incluse în salariul brut înscris în carnetul 

de muncă la numărătorul fracției, fiind mai mare, iar ulterior datei de 01.04.2001 conform 

adeverinței nr. 4551/11.09.2019 privind datele necesare determinării stagiului de cotizare și 

a punctajului mediu în vederea stabilirii pensiei.” 

Instanța constată că o serie de perioade menționate în cele două adeverințe, exced 

celor avute în vedere de intimată la valorificarea sporurilor, nefiind luate în calcul, iar pentru 

perioadele indicate prin întâmpinare, Casa Județeană de Pensii se rezumă la a indica un 

simplu algoritm de calcul, nedemonstrat cu argumente matematice. 

Este adevărat că în perioada 01.03.1995-28.02.1999, contestatorul a fost preluat cu 

activitatea de la „T.” Vaslui la RAGCL Vaslui, așa cum reiese din carnetul de muncă depus 

în copie, dar împotriva celor două adeverințe care certifică printre altele și  sporul de 

vechime de 20%, intimata nu s-a înscris în fals, astfel încât cele cuprinse în acestea fac 

dovada deplină până la proba contrară, fără a avea un caracter pro causa. 

Mai mult, dispozițiile art. 165 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 prevăd: ,,Pentru 

perioadele de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare 

este cel înscris în carnetul de muncă sau în alte acte doveditoare.” 

Instanța reţine că, pentru valorificarea unor venituri în calculul punctajului lunar, 

acestea trebuie dovedite prin înscrierile din carnetul de muncă sau cu adeverinţe eliberate de 

fostul angajator. În sprijinul celor expuse sunt dispozițiile art. 165 alin. 2 din Legea nr. 
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263/2010 conform cărora, ,,La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute 

la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 

1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 

înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform 

legislaţiei în vigoare.”, iar potrivit art. 127 alin. 1 din HG nr. 257/2011: „Sporurile cu 

caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de 

pensie, potrivit prevederilor art. 165 alin. (2) din lege, sunt cele prevăzute în anexa nr. 15.” 

Potrivit dispoziţiilor art. 166 din Legea nr. 263/2010: ,,La determinarea punctajelor 

lunare, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei 

legi, se utilizează venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul a 

contribuţiei individuale de asigurări sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia 

privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor 

sociale de stat sau, după caz, în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare 

socială.” 

Prevederile art. 168 din aceeași lege stabilesc: ,,(1) Asiguraţii care au contribuit la 

Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creştere a 

punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele lunare realizate în 

aceste perioade, astfel: 

    a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967 - 1 ianuarie 1973; 

    b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973 - 1 ianuarie 1978; 

    c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986; 

    d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986 - 1 noiembrie 1990; 

    e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990 - 1 aprilie 1991; 

    f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991 - 1 aprilie 1992; 

    g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992 - 1 ianuarie 1999; 

    h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999 - 1 februarie 1999; 

    i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999. 

    (2) Asiguraţii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară 

beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la 

punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel: 

    a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977 - 1 ianuarie 1978; 

    b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 iulie 1986.” 

Într-adevăr, așa cum corect a observat și contestatorul, în anexa la decizia de pensie 

contestată, la rubrică - Date privitoare la activitatea în muncă-pentru perioada 05.09.1978-

01.04.2001 la rubrica Procent PS sunt menţionate procentele ce reprezintă contribuţia la 

fondul de pensie și nu procentele ce se aplică la calculul punctajelor lunare indicate la lit. a-i 

din articolul anterior menţionat. 

Practic, se indică doar procentul cu care X a contribuit la fondul pentru pensia 

suplimentară 2%, 3%, 5% și nu punctajul rezultat prin aplicarea procentelor prevăzute de art. 

168 lit. a - i din Legea nr. 263/2010, la punctajele lunare realizate în perioadele respective. 

Solicitarea contestatorului privând obligarea intimatei la luarea în considerare a 

salariilor menţionate  în adeverinţele de venit eliberate de ANAF este neîntemeiată, de 

vreme ce acestea au fost emise pe data de 04.03.2020, nefiind depuse pentru a putea fi 

verificate și valorificate de intimată. Prin Decizia nr. 129452/24.10.2019, contestatorului i-a 

fost acordată pensia anticipată parțial, drepturile de pensie fiindu-i stabilite în cuantum de 

1443 lei.  

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de 

asigurat cu valoarea unui punct de pensiei. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se 

determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale 

asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. În cazul 

persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, pentru care legea prevede 

stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea 
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punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de 

lege, pentru fiecare dintre situaţiile respective. 

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor 

lunare realizate în anul calendaristic respectiv. 

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, 

după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de 

asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică. Pentru lunile pentru care Institutul Naţional de Statistică încă nu a 

comunicat câştigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câştig 

salarial mediu brut comunicat. 

Intimata a utilizat salariile brute așa cum au fost acestea menţionate în înscrisurile 

supuse valorificării, înscrisuri depuse de contestator, fără ca aceasta să aibă știință la acel 

moment, respectiv luna octombrie 2019 de adeverinţele emise ulterior pe data de 04.03.2020 

de ANAF. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel intimata Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Apelanta reiterează apărările din întâmpinarea depusă la instanţa de fond, 

concluzionând în apel, că atât grupa de muncă pentru perioada 07.08.1989 - 01.04.2001, cât 

şi sporurile permanente menţionate în adeverinţa nr. 257123.09.2019 şi adeverinţa nr. 

8566/30.09.2019 au fost valorificate prin Decizia nr. 129452 din 24.10.2019. 

În ceea ce priveşte modul de calcul al pensiei suplimentare, precizează că acesta a 

fost făcut potrivit art. 168 din Legea nr. 263/2010 respectându-se algoritmul de calcul din 

aplicaţia de calcul existentă așa cum este evidenţiat în Anexa - Punctaje lunare/anuale și 

înscris în decizia de pensionare unde la rubrica număr total de puncte realizate rezultă un 

număr puncte corespunzător pensiei suplimentare 2.73131 și număr puncte suplimentare 

pentru grupe/condiţii de muncă 3.69158 puncte. 

În referire la obligarea Casei de Pensii Vaslui să emită o nouă decizie de pensionare 

prin care să valorifice adeverinţele nr. 5057/17.02.2020, nr. 5058/17.02.2020 emise de SC 

„M” SRL Iaşi, adeverinţa nr. 61/11.02.2020 emisă de SC „R.” SA Vaslui, respectiv 

adeverinţa nr. 552/03.03.2020 emisă de SC „D.I.” SRL A, precizăm că acestea nu au fost 

comunicate instituţiei, fiind astfel în imposibilitatea de a valorifica documente inexistente. 

De asemenea, apelanta susţine că nu este de acord cu cheltuielile de judecată stabilite 

în sarcina sa, motivat de faptul că a demonstrat fără dubiu că, la stabilirea drepturilor de 

pensie au fost valorificate documentele aflate la dosarul cauzei, cu excepţia celor depuse de 

către contestator direct în dosarul prezentei cauze şi nu cu cerere adresată CJP Vaslui de 

valorificare la stabilirea drepturile de pensie. 

În drept, invocă  Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii cu modificările 

şi completările ulterioare, HG 257/2011 privind Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010. 

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

Relativ la motivele de apel invocate, apreciază că în primul rând, în mod eronat, 

apelanta solicita casarea sentinței, considerând că, nu se precizează în cererea de apei, 

motivul formulării acestuia, nu se menționează care sunt normele legale încălcate de instanța 

de fond nici nu motivează netemeinicia hotărârii. 

 In al doilea rând, susține intimatul că  cererea de apel nu este motivata în drept, ci, 

conţine trimiterea generala la Legea 263/2010 si normele de punere in aplicare a acestei legi, 

fără a indica temeiul legal al apelului, așa cum in mod imperative prevede art. 470 alin 1) lit. 

c) din Codul de procedura civila. 

De asemenea si probatoriul lipsește cu desăvârșire, în cererea de apel nefiind nici 

măcar indicata rubrica probatoriu, contrar art. 470 alin 1) lit. d) din Codul de procedura 

civila. 

 In cererea de apel nu critica in niciun fel hotărârea instanţei de fond. 
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Consideră ca acesta acţiune a fost exercitată cu rea credinţa şi solicită amendarea 

recurentei în acord cu dispoziţiile art. 12 C.proc.civ.  

Având in vedere că nu s-a solicitat cenzurarea cheltuielilor de judecată în faţa 

instanţei de fond, conform art. 451 C.proc.civ., consideră că acest capăt de cerere este 

inadmisibil şi solicită respingerea lui.  

In drept, invocă dispoziţiile art. 471 alin. 5) din Codul de procedură civilă. 

În apel nu au fost administrate probe noi.   

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

și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele:  

Prioritar, în ceea ce priveşte cerințele formale ale apelului, faţă de motivele invocate 

prin întâmpinare, se reţine că faţă de prevederile art. 470 alin. 3 cu referire la art. 470 alin. 1 

lit. c), d) lipsa indicării temeiului de drept al apelului sau a probelor solicitate atrag 

decăderea apelantului, fără a conduce la nulitatea actului de învestire a instanţei. Potrivit art. 

476 alin. 2 C.proc.civ. în cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau 

întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanța de apel se va 

pronunța, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanță. În consecinţă, în calea de 

atac devolutivă a apelului, instanţa este ţinută să analizeze cauza, în limitele devoluţiunii 

stabilite expres sau implicit de apelant, inclus prin raportare la cadrul procesual desfăşurat în 

faţa primei instanţe. 

Din aceasta perspectivă, trebuie subliniat că obiectul prezentei cauze este reprezentat 

de contestaţia formulata de contestatorul X împotriva deciziei privind acordarea pensiei 

anticipate 129452/24.10.2019. În raport de această determinare a obiectului litigiului, 

limitele analizei jurisdicționale pot viza legalitatea și temeinicia deciziei contestate exclusiv 

prin raportare la conținutul său intrinsec, actele pe care se întemeiază și la normele legale în 

vigoare la momentul edictării sale. În acest sens, analiza legalităţii actului contestat trebuie 

raportată la documentația depusă în cererea de pensie, fără a putea fi opus autorităţii 

emitente date sau elemente necunoscute la momentul edictării deciziei de pensionare. În 

acest sens, art. 74 alin. 1 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 prevăd: „Cererea de 

pensionare, însoțită de actele doveditoare, se depune la casa de pensii competentă teritorial 

în funcție de domiciliul solicitantului, începând cu data îndeplinirii condițiilor de 

pensionare.”  

În consecinţă, cererea de pensionare se soluţionează doar în baza actelor doveditoare 

depuse în procedura administrativă. Or, analizând actele dosarului, faţă de motivele de apel 

formulate, rezultă că adeverinţele nr. 5057/17.02.2020, nr. 5058/17.02.2020 emise de SC 

„M” SRL Iaşi, adeverinţa nr. 61/11.02.2020 emisă de SC „R” SA Vaslui, respectiv 

adeverinţa nr. 552/03.03.2020 emisă de SC „D.I.” SRL A nu au fost comunicate instituţiei 

pârâte, astfel că în mod greşit prima instanţa a procedat la analiza acestora. De altfel, toate 

aceste adeverinţe sunt emise de unitatea angajatoare în anul 2020, decizia contestată fiind 

emisă anterior la 24.10.2019. Nu se poate reţine vreo culpă procesuală a intimatei în 

nevalorificarea acestora prin decizia contestată, în condiţiile nu existau la data emiterii 

deciziei analizate, contestatorul având la dispoziţie procedura de recalculare a drepturilor de 

pensie pentru a solicita recunoașterea drepturilor pe care le atestă. În consecinţă, din aceasta 

perspectivă apelul trebuie admis şi respinsă cererea contestatorului de obligare a intimatei la 

valorificarea acestor adeverinţe. 

În ceea ce priveşte încadrarea activităţii în grupa a II-a, prin adeverinţa nr. 

3254/20.09.2019 eliberata de SC „M” Iaşi SRL s-a atestat că în perioada 16.02.1982-

01.10.1982 şi în perioada 03.01.1983-01.05.1989, contestatorul X, având meseria de şofer 

pe autocamion mai mare de 16 tone a fost încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 

100% prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 1605/17.05.1991. Intimata nu a 

valorificat perioadele 17.03.1982-01.10.1982, 03.01.1983-01.04.1984 întrucât din 

menţiunile carnetului de muncă rezultă că în aceste perioade contestatorul a avut meseria de 

lăcătuş. Or, apărarea apelantei intimate se verifică în raport de conţinutul carnetului de 
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muncă depus la dosar. Mai mult, prin adeverința nr. 5057/17.02.2020 angajatorul a eliberat 

un nou act în concordanţă cu atestările carnetului de muncă, adeverinţă ce însă nu poate 

produce juridice în prezenta cauză, pentru considerentele anterior expuse. În ceea ce privește 

adeverinţa nr. 873/22.06.1993, se reţine că potrivit art. art. 126 alin. 5 din Normele aprobate 

prin HG nr. 257/2011 „adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, până la intrarea în vigoare a 

legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă 

îndeplinesc condițiile de fond şi formă prevăzute de acesta”. Adeverinţa nr. 873/22.06.1993, 

fiind anterioară Ordinului nr. 590/2008, în aplicarea Legii 263/2010, poate dobândi valoare 

probantă de sine stătătoare doar în condiţiile respectării prevederilor actului normativ. Or, 

adeverința menționată nu conţine elemente esenţiale referitoare la activitatea desfăşurată de 

salariat, asumarea de către unitatea angajatoare a realităţii aspectelor atestate, iar data de 

naştere este greşită, astfel încât nu poate fi valorificată.  

În consecinţă, în mod corect intimata a valorificat doar perioada 16.02.1982-

01.10.1982 şi perioada 03.01.1983-01.05.1989 ca fiind lucrată în grupa a II-a de muncă în 

cadrul SC „M” Iaşi SRL, contestaţia reclamantului X sub acest aspect fiind neîntemeiată. 

Referitor la adeverinţa nr. 245/05.09.2019 eliberata de SC „T.” SA (prin care s-a 

atestat că în perioada 07.08.1989-01.04.2001, contestatorul X, având meseria de şofer a fost 

încadrat în grupa a II-a de muncă, în procent de 100% prin Decizia nr. 20/1992 în temeiul 

Anexei 2, poziţia 209 din Ordinul 50/1990) rămâne lipsit de relevanţa procesuală partea din 

adeverință valorificată. Această teză concluzivă are în vedere faptul că întreaga perioada 

07.08.1989-01.04.2001 a fost valorificată de intimată ca fiind lucrată în grupa a II-a de către 

contestator, aşa cum rezultă din tabelul cu date privitoare la activitatea în muncă. Încadrarea 

activităţii în grupa a II-a rezultă şi din menţiunile carnetului de muncă (poz. 41, respectiv 

poz. 58), precum şi din adeverinţa nr. 8810/27.09.2019 eliberată de „G” Vaslui SA. În 

consecință, întrucât întreagă perioada 07.08.1989-01.04.2001 a fost valorificată, rămâne 

lipsit de interes analizarea celorlalte apărări realizate de contestator cu privire la această 

perioadă. 

În ceea ce privește perioadele 25.09.1978-21.10.1978, 29.03.1980-09.01.1981 

lucrate la „ITA” Vaslui și respectiv 10.02.1981-14.12.1981, acestea nu au fost valorificate în 

grupa a II-a, lipsind orice document valid pentru dovedirea acestei situații juridice, în sensul 

drepturilor de pensie. Este real că în timpul judecării cauzei contestatorul a depus adeverinţa 

nr. 61/11.02.2020 emisă de SC „R” SA Vaslui şi adeverinţa nr. 552/03.03.2020 dar acestea 

nu pot fi analizate în contestaţia împotriva deciziei nr. 129452/24.10.2019, întrucât nu au 

făcut parte din documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei. 

În ceea ce priveşte adeverinţele referitoare la sporurile obţinute de contestator, se 

reţine că prin adeverinţa nr. 8566/30.09.2019 angajatorul a atestat că aceste sporuri au fost 

incluse în salariul brut înscris la numărătorul fracţiei în carnetul de muncă. Or, verificând 

prin sondaj, de exemplu la poziţia 78 carnet de muncă, pentru înscrierea efectuată la 

01.01.1999 este înscrisă la rubrica „salariu de bază lunar” fracția 1721585/1187300. 

Verificând datele valorificate la stabilirea pensiei, se observă ca pentru 01.01.999 a fost 

valorificată suma trecută la numărător, cea mai mare respectiv 1721585, astfel că în mod 

eronat contestatorul a apreciat ca nefiind valorificate aceste sporuri. Aceeași este situaţia şi 

în cazul adeverinţei nr. 245/2019 eliberată de „Tr” SA, în tabelul privind datele privitoare la 

activitatea în muncă fiind evidențiate separat sporurile pentru vechime de 6%, 9%, 15 şi 

20% până la 28.02.1995, respectiv alte sporuri în procent de 22% pe perioada 30.06.1993-

28.02.1995, iar ulterior fiind trecută suma de la numărătorul fracţiei din carnetul de muncă, 

ce include şi sporurile acordate. 

În ceea ce privește perioada ulterioară datei de 01.04.2001, suma contributivă la 

fondul de pensii rezultă din declarația nominală de asigurare. Potrivit art. 10 alin. 1 din 

Legea nr. 263/2010 pentru perioadele de după 31 martie 2001, informațiile preluate din 

declarația nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) și (2), precum și din declarația 
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privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor 

sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte 

drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, constituie elementele 

pe baza cărora se stabilește stagiul de cotizare în sistemul public de pensii și punctajul anual 

pentru asigurații sistemului public de pensii. De altfel, acest capăt de cerere a fost respins şi 

nu poate face obiectul analizei în apelul formulat exclusiv de Casa Judeţeană de Pensii 

Vaslui.  

În ceea ce privește pensia suplimentară, contrar celor susținute de contestator din 

buletinul de calcul privind acordarea pensiei anticipate parțiale şi anexa la decizia de pensie, 

rezultă că intimata a calculat numărul de puncte aferent pensiei suplimentare, acordând în 

final 2.73131 puncte corespunzătoare pensiei suplimentare. De altfel, înscrierea procentelor 

de contribuție la pensia suplimentara generează automat calculul informatic al punctajului, 

contestatorul neindicând în concret o deficiență a algoritmului de calcul. 

În consecinţă, pentru aceste considerente, Curtea de Apel admite apelul formulat de 

intimata Casa Judeţeană de Pensii Vaslui împotriva sentinţei civile nr. 485/25 iunie 2020 

pronunţată de Tribunalul Vaslui, sentinţă pe care o schimbă în tot, respinge contestaţia 

formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimata casa judeţeană de pensii. 

 

7. Contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei anticipate parţiale şi a 

deciziei de respingere a cererii de recalculare a pensiei anticipate parțiale; 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 

a II-a de muncă în vederea pensionării; aplicabilitatea dispozițiilor privind răspunderea 

civilă delictuală, calitatea de debitor a casei județene de pensii, dobânzi și cheltuieli de 

judecată 

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei anticipate 

parţiale şi a deciziei de respingere a cererii de recalculare a pensiei anticipate parțiale, 

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; aplicabilitatea dispozițiilor privind 

răspunderea civilă delictuală, calitatea de debitor a casei județene de pensii, dobânzi și 

cheltuieli de judecată. 

Temei de drept: art. 17, art. 158 alin. 1, 2, art. 159 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; art. 1530, art. 1531, art. 1535 Cod civil; art. 

453 Cod procedură civilă, OG nr. 13/2011. 

 

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 eludarea principiilor de bază 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 procedură legală 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. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/117512
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Refuzul nejustificat al intimatei de a valorifica adeverinţele emise de angajator şi 

menţiunile carnetului de muncă reprezintă temeiul anulării deciziilor prin care s-a stabilit 

dreptul de pensie în cauză şi în egală măsură fapta culpabilă care constituie temei al 

despăgubirii contestatorului. 

Potrivit dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii, 

pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de 

categoria de pensie solicitată. Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, 

emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii. 

Contestatorul are dreptul de a beneficia lunar de drepturile de pensie, începând cu data de 

29.07.2019 în favoarea acestuia fiind emisă o decizie de stabilire a drepturilor de pensie, 

iar casa judeţeană de pensii are, potrivit disp. art. 139 lit. d), obligaţia stabilirii şi plăţii 

conform legii, a drepturilor de pensie, prin urmare sunt nefondate susţinerile apelantei 

privind lipsa calităţii de debitor.  

Dispoziţiile codului civil privind răspunderea civilă sunt pe deplin aplicabile în 

cadrul litigiilor de asigurări sociale (art. 142 din Legea nr. 263/2010), atunci când s-a dorit 

derogarea de la aplicarea dispoziţiilor Codului civil prin dispoziţiile Legii nr. 263/2010, 

derogarea a fost prevăzută în mod expres (art. 105 alin. 1). 

Drepturile de pensie, recalculate prin valorificarea adeverinţelor de încadrare în 

grupa a II-a de muncă i se cuvin contestatorului lună de lună, iar plata unui cuantum al 

pensiei mai mic decât cel cuvenit dacă s-ar fi procedat, conform legii, la valorificarea 

documentelor ce atestă încadrarea în grupa a II-a de muncă, îi provoacă contestatorului un 

prejudiciu ce se impune a fi reparat.  

Nu pot fi primite susţinerile apelantei privind inexistenţa obligaţiei de a plăti 

dobânzi motivat de inexistenţa deciziei de pensionare prin care să fie stabilită o pensie 

majorată pe care apelanta să fie obligată să o plătească. În cauză, urmare a cererii 

formulate de contestator a fost emisă decizia de stabilire a drepturilor de pensie, obligaţia 

de plată a acestor drepturi fiind scadentă lună de lună. Diferenţele de drepturi de pensie ce 

vor rezulta ca urmare a valorificării adeverinţelor ce atestă desfăşurarea activităţii în 

grupa a II-a de muncă, neacordate din culpa apelantei, păstrează acelaşi caracter de 

exigibilitate, astfel încât, în mod corect în aplicarea dispoziţiilor art. 1531 Cod civil prima 

instanţă a dispus plata drepturilor de pensie în cuantum majorat cu dobânda legală 

penalizatoare, în funcţie de scadenţa lunară a fiecărei sume datorate cu titlu de pensie 

începând cu data de 27.09.2019 şi până la plata efectivă. 

 

Curtea de apel Iași , Secția Litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia nr. 496/24.11.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 436/03 iunie 2020 Tribunalul Iași a admis contestaţia, astfel 

cum a fost completată, formulată de contestatorul D.I., în contradictoriu cu intimata casa de 

pensii; a anulat Deciziile nr. 360531/12.09.2019 şi 360531/14.11.2019 emise pe numele 

contestatorului de casa 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. 

62657/29.07.2019 prin care să valorifice în favoarea acestuia, începând cu data de 

29.07.2019, datele privind desfăşurarea activităţii în grupa a II-a de muncă evidenţiate în 

Adeverinţele nr. 94/29.08.2014 şi 175/01.10.2019, ambele emise de SC „A” SA, 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 29.07.2019 și până la data plăţii efective; a obligat intimata să 

plătească contestatorului suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține că prin contestaţia ce face 

obiectul cauzei, contestatorul – în contradictoriu cu intimata casa de pensii – a formulat 
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contestaţie împotriva Deciziei nr. 360531/12.09.2019, decizie privind acordarea pensiei 

anticipate parţiale şi a Deciziei nr. 360531/14.11.2019 de respingere a cererii de recalculare 

a pensiei anticipate parțiale, solicitând obligarea intimatei să emită o nouă decizie de 

pensionare, cu valorificarea perioadelor lucrate în grupa a II-a de muncă și cu acordarea 

drepturilor astfel valorificate, cu dobânda legală calculată până la plata efectivă a acestor 

drepturi şi obligarea intimatei și la plata cheltuielilor de judecată. 

Instanţa constată că prin Decizia nr. 360531/12.09.2019 s-a admis cererea de 

acordare a pensiei anticipate parţiale pentru contestator, cu menţiunea că nu s-a valorificat 

Adeverinţa nr. 94/29.08.2014 eliberată de SC „A” SA, întrucât meseriile de strungar şi 

vulcanizator nu se încadrează în prevederile legale.  

Instanţa constată că prin Decizia nr. 360531/14.11.2019 privind respingerea 

recalculării pensiei anticipate parţiale s-a respins cererea de valorificare a grupei de muncă 

conform înscrisurilor din Adeverinţele nr. 94/29.08.2014 şi 175/01.10.209 emise de SC „A” 

SA, întrucât activitatea desfăşurată ca strungar şi vulcanizator nu se încadrează în 

prevederile actelor normative menţionate în adeverinţe.  

Instanţa reţine că potrivit prevederilor art. 158 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 263/2010: 

„(6) 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. (7) În situaţia în care, ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (6), se constată 

încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt 

prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective 

sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă.” 

Instanţa ia act că prin norma citată se instituie dreptul şi obligaţia caselor de pensii de a 

proceda la verificarea documentaţiei 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, însă această verificare se face în fiecare caz în parte şi nu 

pe baza unei analize generice.  

Instanţa ia act de faptul că intimata nu a procedat la verificarea documentelor care au 

stat la baza emiterii Adeverinţelor nr. 94/29.08.2014 şi 175/01.10.2019, ambele emise de SC 

„A” SA, ci a înlăturat valorificarea acestora în beneficiul contestatorului bazându-se pe 

răspunsul R87/30.03.2001 (72) care se referă la examinarea tabelelor nr. 771 şi nr. 772 din 

26.01.2001 şi tabelele nr. 2557 şi nr. 2558 din 05.03.2001. Or, adeverinţele a căror 

valorificare se solicită au fost întemeiate pe conţinutul tabelului 403/19.01.2001, prin urmare 

faptul că Inspecţia Muncii avea obiecţiuni cu privire la conţinutul unor tabele de încadrare a 

activităţii în grupe superioare de muncă ulterioare tabelului 403/19.01.2001 nu poate lipsi de 

efecte juridice conţinutul acestuia, cu atât mai mult cu cât acest tabel exista la data verificării 

făcute de ITM şi putea fi comentat negativ în mod punctual, ceea ce nu s-a întâmplat.  

Pe cale de consecinţă, pentru motivele mai sus expuse, instanţa reţine că verificarea 

făcută de Inspecţia Muncii în martie 2003 cu privire la tabelele de încadrare a activităţii în 

grupe superioare de muncă la SC „A” SA nu a reţinut vreun dubiu cu privire la tabelul 

403/19.01.2001, astfel că, în primul rând, nu poate fi reţinută ca întemeiată apărarea 

intimatei că răspunsul nr. R 87/30.03.2001 atestă că încadrarea în grupa a II-a de muncă a 

salariaţilor de la montaj, mecano-energetic, mecanică grea, mecanică uşoară, roţi dinţate, 

sculărie, etc. fără a se face dovada că la locurile respective de muncă există noxe este 

incorectă, chiar dacă au lucrat în hala monobloc a SC „A” SA, inclusiv pentru locurile de 

muncă şi personalul menţionaţi în tabelul 403/19.01.2001. În al doilea rând, instanţa reţine 

că intimata nu a parcurs procedura de verificare proprie cu privire la adeverinţele eliberate în 
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anul 2016 depuse de contestator, ci s-a limitat la a se referi la răspunsul Inspecţiei Muncii nr. 

R 87/30.03.2001. 

Potrivit disp. art. 158 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, 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. 

În acelaşi sens, art. 125 din H.G. nr. 257/2011 prevede faptul că: „Angajatorii sau 

orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători, în condiţiile legii, de legalitatea, 

exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în baza 

documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în vederea stabilirii, recalculării 

sau revizuirii drepturilor de pensie”. Potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. 1 şi 6 din H.G. 

257/2011: „(1) Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare 

datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate 

în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14, 

numai pe baza documentelor verificabile aflate în evidenţele angajatorilor sau ale 

deţinătorilor legali de arhive. (6) Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa menţionată la alin. 

(1) se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.” 

Textele anterior citate stabilesc două condiții pentru valorificarea perioadei atestate 

ca fiind lucrată în grupa de muncă: emiterea adeverinței conform legii și pe baza 

documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.  

Cercetând conținutul adeverințelor invocate de contestator, pe care își fundamentează 

aceasta contestația, Tribunalul constată că acestea îndeplinesc cele două cerințe de 

valabilitate evidențiate anterior. Astfel adeverinţele în discuţie cuprind toate menţiunile 

obligatorii prevăzute de anexa 14 la Normele de aplicarea a prevederilor Legii nr. 263/2010 

aprobate prin HG nr. 257/2011, potrivit dispoziţiilor coroborate ale art. 158 alin. 2 din Legea 

nr. 263/2010 şi ale art. 125 din H.G. nr. 257/2011 angajatorii fiind răspunzători direct de 

legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le 

înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în vederea 

stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie. 

Intimata a arătat că funcţia contestatorului nu este una dintre cele înscrise ca atare în 

Ordinul nr. 50/1990.  

Instanţa reţine că prevederile Ordinului nr. 50/1990 se referă atât la funcţii, cât şi la 

locurile de muncă cu noxe şi că angajatorul contestatorului avea prerogativa şi obligaţia 

legală de a nu crea tratamente discriminatorii între angajaţii care lucrau în aceleaşi condiţii 

de muncă. Regăsirea nominală a contestatorului în Tabelul nr. 403/19.01.2001 pentru care se 

recunoaşte beneficiul grupei a II-a de muncă, menţiunile din carnetul de muncă al acestuia, 

poziţiile 54 şi 59 creează convingerea veridicităţii celor înscrise în adeverinţele depuse la 

dosar.  

Faptul că în carnetul de muncă al intimatului este înscrisă activitatea prestată în 

grupa a II-a de muncă doar pentru perioadele 14.02.1979 – 16.06.1979, 12.12.1980 – 

01.04.1992 nu poate conduce la concluzia că după această perioadă contestatorul nu a mai 

lucrat în condiţiile grupei a II-a de muncă, deoarece la poziţia 59 este înscris faptul că 

activitatea desfăşurată de acesta la acelaşi loc de muncă, Tratamente termice, se încadrează 

în condiţii deosebite de muncă pentru perioada 01.01.2002 – 31.12.2002.  

Pentru motivele mai sus expuse, instanţa reţine că în mod neîntemeiat intimata a 

înlăturat valorificarea în folosul contestatorului a datelor certificate prin adeverinţele nr. 

94/29.08.2014 şi 175/01.10.2019, ambele emise de SC „A” SA şi admite capătul de cerere 

privind anularea Deciziilor nr. 360531/12.09.2019 şi 360531/14.11.2019 emise pe numele 

contestatorului de casa de pensii. 

Ca o consecinţă directă a acestui fapt, instanţa obligă intimata şi la emiterea unei noi 

decizie de soluţionare a cererii de pensionare înregistrată sub nr. 62657/29.07.2019 prin care 

să valorifice în favoarea acestuia, începând cu data de 29.07.2019, datele privind 
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desfăşurarea activităţii în grupa a II-a de muncă evidenţiate în adeverinţele nr. 

94/29.08.2014 şi 175/01.10.2019, ambele emise de SC „A.” SA, 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 29.07.2019 și până la data plăţii efective.  

Contestatorul a solicitat ca aceste drepturi bănești să îi 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 Ordonanța 

Guvernului 13/2011. Conform dispozițiilor art. 1531 din 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 din 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 O.G. 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 O.G. 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.  

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 1500 lei reprezentând onorariu de avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel apelanta Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Solicită apelanta anularea obligaţiei dată în sarcina sa de a plăti cheltuieli de judecată 

şi dobândă, deoarece consideră că nu a încălcat nicio lege şi nici dreptul reclamantului la 

pensie fiindcă nu şi-a dovedit pretenţia în fapt şi în drept, invocând considerentele Deciziei 

nr. 760 din 22 noiembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 

art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, respectiv hotărârile din 26 mai 2005 sau 21 iulie 2005, pronunţate în 

cauzele Costin împotriva României, paragraful 43, şi, respectiv, Străin şi alţii împotriva 
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României, paragraful 87, potrivit căreia un reclamant nu poate obţine rambursarea 

cheltuielilor decât în măsura în care se stabilesc realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil 

al cuantumului lor. 

De asemenea, susţine intimata că a fost obligată să plătească dobândă legală în mod 

eronat şi nelegal, din cauză că prima instanţă a reţinut sancţionarea debitorului pentru 

executarea cu întârziere a obligaţiei care îi incumbă, art. 1530, 1531, 1535 din Codul civil, 

art. 2 din OG nr. 13/2011, precum și că „intimata considerând în mod arbitrar, fără a avea 

atribuţii de cenzură a încadrării în grupă de muncă...”. 

Orice decizie se va emite pentru intimat va fi pusă de îndată în plată, conform legii, 

aşa încât dobânda legală nu se justifică în speţele de asigurări sociale decât dacă s-ar plăti cu 

întârziere (fără temei de fapt sau de drept) drepturile de pensie stabilite printr-o decizie de 

pensie. În speţă nu s-a dovedit că C.J.P. Iaşi a executat cu întârziere vreo obligaţie care îi 

incumbă – adică stabilită printr-o decizie sau prin lege. 

De asemenea, susţine intimata că ea nu a fost şi nu este debitoare în raport cu 

contestatorul intimat, întrucât nu a existat până acum o decizie sau o prevedere legală care să 

prevadă dreptul său de a primi vreo sumă de bani, pe care casa județeană de pensii să nu i-o 

fi plătit, pentru a se putea reţine existenţa vreunei culpe procesuale. 

Referitor la prevederile art. 1530, 1531, 1535 din Codul civil, acestea fac parte din 

Capitolul II – Executarea silită a obligaţiilor, executarea silită prin echivalent, reglementări 

care presupun existenţa unui prejudiciu. 

Referitor la dobânda legală asupra drepturilor de pensie sunt aplicabile prevederile 

art. 1393 din Codul civil, conform căruia, dacă în cadrul asigurărilor sociale s-a recunoscut 

dreptul la un ajutor sau la o pensie, reparaţia este datorată numai în măsura în care paguba 

suferită prin vătămare sau moarte depăşeşte ajutorul sau pensia. 

Susţine apelanta că în materia asigurărilor sociale nu se aplică regulile generale 

privind repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale. 

Supune atenţiei considerentele Deciziei nr. 2 din 17.02.2014 a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie şi pe cele ale Deciziei nr. 897/25.10.2012 a Curții Constituţionale, care au 

statuat că dreptul la dobândă nu reprezintă un drept concret la care titularul are dreptul în 

temeiul unei dispoziţii legale sau printr-o hotărâre judecătorească. 

Solicită a se observa că, în speţă, nu s-a dovedit că C.J.P. Iaşi are o răspundere 

delictuală şi are de reparat un prejudiciu, o pagubă mai mare decât cuantumul pensiei. Deci 

nu s-a reţinut necesitatea plăţii a unor sume care depăşesc cuantumul pensiei acordat de 

instanţă, cu titlu de prejudiciu suferit prin vreo vătămare, aşa încât nu se poate angaja 

obligaţia plăţii vreunei dobânzi legale, atâta timp cât Casa Judeţeană de Pensii laşi a plătit 

pensia stabilită prin decizie, care va fi plătită în continuare întocmai în cuantumul stabilit 

printr-o decizie de pensie nouă. 

Prima instanţă a mai întemeiat obligarea la plata dobânzii legale şi pe prevederile art. 

2 din OG nr. 13/2011, or, în raportul juridic de asigurări sociale dintre intimat şi C.J.P. Iaşi 

nu a intervenit până acum obligaţia legală a casei de pensii de a plăti pensia nu este 

purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, deoarece nu a fost emisă decizie de 

pensionare prin care să fie stabilită o pensie, iar casa de pensii să fi refuzat să o plătească. 

Apreciază apelanta că nu este drept să plătească cheltuieli de judecată, nefiind 

posibilă reţinerea existenţei culpei sale procesuale, atâta timp cât intimatul figurează în 

Tabelul nr. 403/19.01.2001 la poziţia 1793 - la Secţiile Roţi dinţate şi Sculărie cu activităţile 

de strungar şi vulcanizator - 100% din programul de lucru - în perioada 14.02.1979 - 

prezent. 

În Adeverinţele nr. 94/29.08.2014 şi 175/01.10.2019 primite de prima instanţă ca 

dovezi valabile, scrie că intimatul a lucrat 100% în grupa a II-a de muncă în perioadele 

14.02.1979-16.06.1979; 01.08.1995-01.04.2001 şi 12.12.1980-01.04.1992. 
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Prima instanţă a obligat apelanta să ia în calcul adeverinţele nr. 94/29.08.2014 şi 

175/01.10.2019, însă în aceste adeverinţe sunt precizate perioadele 14.02.1979-16.06.1979, 

12.12.1980-01.04.1992 şi 01.08.1995-01.04.2001. 

În adeverinţa nr. 94/29.08.2014 scrie că intimatul a desfăşurat activitate de grupa a 

II-a de muncă conform Tabelului 403/19.01.2001 şi H.C.A. nr. 17/01.02.2001; or, acestea nu 

constituie dovezi valabile, iar prima instanţă le-a primit eronat ca dovezi valabile, deoarece 

menţionează perioadele 14.02.1979-16.06.1979, 12.12.1980-01.04.1992 și 01.08.1995-

01.04.2001, în timp ce HCA nr. 17/01.02.2001 stipulează în art. 1: „Se acordă grupa a doua 

de muncă actualilor şi foştilor salariaţi pentru perioada 01.07.1976-01.04.1992”. 

Activităţile desfăşurate de strungar şi vulcanizator nu sunt prevăzute în niciun act 

normativ ca fiind încadrate în grupa a II-a de muncă. 

Locurile sale de muncă – Secţia Roţi dinţate şi Sculărie – nu sunt prevăzute în niciun 

act normativ ca fiind încadrate în grupa a II-a de muncă prin definiţie. 

În carnetul de muncă al contestatorului există menţiuni referitoare la desfăşurarea 

activităţii intimatului în grupă de muncă în perioadele 14.02.1979-16.06.1979, 12.12.1980-

01.04.1992 şi 01.08.1995-01.04.2001. 

Art. 42 din Anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990 prevede la pct. 42 din Anexa 2 la Ordinul 

nr. 50/1990 – Adeverinţa nr. 94/29.08.2014 – tratament termic efectuat în Plumb topit, 

recoacerea în cuptoare în care se utilizează mediu reductor de oxid de carbon şi tratarea 

termo-chimică a oţelului; or, activităţile desfăşurate de reclamant, de strungar și 

vulcanizator, nu au nicio legătură cu activităţile și locurile de muncă enumerate la acest 

articol. 

Susţine apelanta că la data de 30.03.2001, MMSS aduce la cunoştinţa AGMUS, prin 

Scrisoarea R87/30.03.2001, că, având în vedere Tabelele nr. 771/26.01.2001, 

772/26.01.2001, 2557/05.03.2001 şi 2558/05.03.2001 privind personalul încadrat în grupele 

I şi II de muncă în perioada 1975-1992, se impune o reanalizare a activităţii personalului din 

hala monobloc cu încadrarea strictă în grupe de muncă numai a categoriilor de personal de la 

locurile menţionate sau de la locurile unde se regăseşte acelaşi nivel de noxe. 

Or, după data de 30.03.2001 nu s-a făcut dovada că ar fi existat vreo reanalizare a 

activităţii personalului din hala monobloc cu încadrarea strictă în grupe de muncă numai a 

categoriilor de personal de la locurile menţionate sau de la locurile unde se regăseşte acelaşi 

nivel de noxe, pentru ca activitatea de lăcătuş şi de metrolog desfăşurate de reclamant să se 

putea încadra legal în grupă de muncă. 

Tabelul nr. 403/19.01.2001 este anterior datei de 30.03.2001, când MMSS aduce la 

cunoştinţa AGMUS, prin Scrisoarea R87/30.03.2001, se impune o reanalizare a activităţii 

personalului din hala monobloc cu încadrarea strictă în grupe de muncă numai a categoriilor 

de personal de la locurile menţionate sau de la locurile unde se regăseşte acelaşi nivel de 

noxe. 

Conform art. 158 alin. (3A1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior 

datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor 

Decretului nr. 92/1976. 

Art. 20 alin. 1 şi 2 din Decretul nr. 92/1976 raportat la art. 20 alin. 1, art. 22 alin. 1, 

art. 158 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 şi art. 18 lit. e) din HG nr. 118/2012 trebuie aplicate 

în sensul că dau posibilitatea casei de pensii să nu valorifice menţiunile din carnetul de 

muncă sau din adeverinţe referitoare la încadrarea personalului în fostele grupe I şi a II-a de 

muncă pe care le constată că nu au corespondent în normele legale în materie – Ordinul nr. 

50/1990, Ordinul nr. 125/1990, HG nr. 456/1990, HG nr. 969/1990 – acte normative care 

reglementează încadrarea în fostele grupe de muncă. 

Prin Adresa nr. R87/30.03.2001, Ministerul Muncii a răspuns că numai activităţile de 

la poziţiile 41, 42, 44, 79, 43, 34, 11 din Ordinul nr. 50/1990 se pot încadra legal în grupe de 
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muncă, dacă şi numai dacă, potrivit determinărilor de noxe, există depăşiri ale concentraţiei 

maxime admisibile prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii. 

Deci Tabelul 403/19.01.2001 nu poate fi primit ca act de nominalizare în baza căruia 

să se elibereze adeverinţe prin care să se certifice încadrarea în grupă de muncă. 

Pe cale de consecinţă, având în vedere cele prezentate solicită admiterea apelului, 

respingerea cererii de obligare a casei de pensii la plata cheltuielilor de judecată şi a 

dobânzii legale, deoarece nu s-a dovedit încălcarea vreunei prevederi legale de către casa de 

pensii şi nici existenţa răspunderii pentru vreun prejudiciu, precum şi respingerea cererii de 

obligare a apelantei la plata cheltuielilor de judecată şi a dobânzii legale pentru judecata în 

apel, pentru aceleaşi motive invocate şi faţă de cheltuielile de judecată pentru fond, în 

eventualitatea că intimatul contestator va solicita cheltuieli de judecată şi în apel. 

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 si reparaţii, controlul tehnic de 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 către 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 fizica, etc.). 

Faţă de aceste dispoziţii legale, consideră că este evident ca enumerarea de la art. 3 

nu este una limitativă, ci doar exemplificativă. 

Dovada că activitatea desfăşurată de intimat în perioada 14.02.1979-16.06.1979, 

12.12.1980-01.04.1992, 01.08.1995-01.04.2001 având meseria de strungar și vulcanizator, a 

fost încadrată în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, conform nominalizării efectuate 

prin Tabel nominal nr. 403/19.01.2001 și Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 

17/01.02.1991, în condiţiile prevăzute de Ordinul 50/1990, punctul 3 Anexa 2. poz. 42 și 

scrisoarea MMPS nr. 3288/21.11.2000, o constituie Adeverinţa nr. 29/29.08.2014 

completată și cu Adeverinţa nr. 175/01.10.2019. 

Aceste adeverinţe au fost emise pe baza documentelor verificabile aflată în arhivele 

societăţii și cunoscând prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale. 

Încadrarea intimatului în grupa a II-a de muncă s-a făcut de conducerea unității 

împreună cu sindicatul, cu avizul ITM și au fost emise adeverinţe în conformitate cu 

dispoziţiile legale, potrivit modelului prevăzut la anexa 14 a HG nr. 257/2011. 

Mai mult, locurile de muncă sunt precizate în Tabelul nr. 403/2001 emis de unitatea 

angajatoare, în care sunt nominalizați toți angajaţii încadraţi în grupe superioare de muncă, 

astfel cum apare menţionat în adeverinţele doveditoare. 

În legătură cu Răspunsul R87/2001 solicită a se observa că se referă la alte 

documente, nu se referă la Tabelul 403 și Decizia 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. Şi în toate aceste contestaţii instanţele de judecată s-au pronunţat în 

mod constant în sensul admiterii lor şi a obligării casei de pensii la emiterea de noi decizii cu 

valorificarea grupelor de muncă, cu obligarea acestora la plata drepturilor astfel cuvenite, cu 
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dobândă legală şi 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. 

Intimatul consideră corectă și soluţia instanţei de fond referitoare la drepturile de 

pensie și acordarea dobânzii legale, având în vedere dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 

263/2010. Corect a acordat instanța de fond și dobânda legală ca reprezentând câştigul pe 

care l-ar fi obținut dacă sumele reprezentând drepturi de pensie ar fi fost plătite la scadență, 

în acord cu dispoziţiile art. 1531 din Codul civil, fiind o reparare integrală a prejudiciului 

suferit prin nerecunoașterea perioadei lucrate în grupa superioară de muncă. 

În concluzie, solicită respingerea apelului şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca 

fiind legală și temeinică, cu obligarea apelantei și la plata cheltuielilor de judecată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 263/2010, Ordinul nr. 50/1990, 

Ordinul 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 decizia 358502/31 mai 2019, Casa Judeţeană de Pensii Iaşi a acordat pensia 

anticipată parţială contestatorului fără a valorifica, însă, activitatea desfăşurată de contestator 

în grupa a II-a de muncă. Prin decizia nr 360531/14.11.2019 de modificare a fost respinsă 

cererea de recalculare a pensiei formulată de contestator, cererea de valorificare a 

adeverinţelor nr. 94/29.08.2014 şi nr. 175/01.10.2018 fiind respinsă, deoarece activitatea 

desfăşurată ca strungar şi vulcanizator nu se încadrează în prevederile actelor normative 

indicate în adeverinţe. 

Adeverinţa nr. 94/29.08.2014 eliberată de SC „A” SA Iaşi, depusă la dosar, atestă 

faptul că reclamantul a fost angajatul acestei unităţi, iar în perioadele 14.02.1979-

16.06.1979, 12.12.1980-01.04.1992, 01.08.1995-01.04.2001, având meseria de strungar şi 

vulcanizator, 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 şi a Hotărârii Consiliului de 

Administraţie nr. 17/01.02.2001. Temeiul juridic al încadrării în grupa a II-a de muncă îl 

reprezintă Ordinul nr. 50/1990 pct. 3, anexa 2 poz. 32 şi Scrisoarea MMPS nr 

3288/21.11.2000. Adeverinţa nr. 175/01.10.2019 emisă de SC „A” SA completează 

adeverinţa nr. 94/29.08.2014 şi atestă desfăşurarea de către contestator a activităţii lucrând 

în aceleaşi condiţii de noxe depăşite cu muncitorii de bază, la locul de muncă unde se 

execută operaţiuni prevăzute la poziţia 42 pct. 3 operaţiuni de tratament termic plumb topit, 

recoacere în cuptoare în care se utilizează pentru protecţia suprafeţei pieselor mediu reductor 

de oxid de carbon, tratarea termo-chimică a oţelului. 

În cuprinsul adeverinţelor se arată faptul că aceasta a fost eliberată în baza 

documentelor verificabile aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se prevederile Codului 

penal şi legislaţiei pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga 

răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea 

drepturilor de pensie. 

De asemenea, carnetul de muncă al contestatorului atestă desfăşurarea activităţii în 

grupa a II-a de muncă în procent de 100% în perioada 01.08.1995-01.04.2001, poziţia 52 şi 

14.02.1979-16.06.1979 şi 12.12.1979-01.04.1986 perioadă în care a lucrat ca strungar şi 

perioada 01.04.1986-01.04.1992 perioadă în care a lucrat ca vulcanizator, poziţia 54 din 

carnetul de muncă al contestatorului. 

Apelanta Casa Judeţeană de Pensii Iaşi a refuzat valorificarea adeverinţei 

94/29.08.2004 eliberată de SC „A” SA completată cu adeverinţa 175/01.102019 motivând 

că meseriile de strungar şi vulcanizator nu se încadrează în prevederile legale menţionate. 

Instanța de apel apreciază că în mod corect prima instanța a admis contestația și a 

anulat Deciziile nr. 360531/12.09.2019 şi 360531/14.11.2019 emise pe numele 

contestatorului de către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi şi a obligat intimata să emită pe 

numele contestatorului o nouă decizie de soluţionare a cererii de pensionare înregistrată sub 
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nr. 62657/29.07.2019 prin care să valorifice în favoarea acestuia, începând cu data de 

29.07.2019, datele privind desfăşurarea activităţii în grupa a II-a de muncă evidenţiate în 

Adeverinţele nr. 94/29.08.2014 şi 175/01.10.2019, ambele emise de SC „A” SA. 

Potrivit art. 158 din Legea nr. 263/2010 cu modificări ulterioare: „Dovada vechimii 

în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face 

cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind 

carnetul de muncă.” „În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I 

şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor 

perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe 

eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.” 

Apărările apelantei, potrivit cărora poziţia nr. 42, Anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990 

este incorect indicată, ţin de încadrarea activităţii în grupa de muncă. 

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 muncă. 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 eludarea principiilor de bază 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 procedură legală 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 apelantă 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 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, la dosar s-au depus tabelul nr. 403/19.01.2001 şi Decizia CA nr. 

17/01.02.2001. 

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, prin Decizia nr. 17/01.02.2001, Directorul 

General al SC „A” SA 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 SC „A” SA, în condiţiile 

legii”.  
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Actele 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 dovadă în 

acest sens. Răspunsul nr. R87/30.03.2001 emis de Inspecția Muncii este lipsit de relevanţă 

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 din care rezultă 

desfăşurarea activităţii în grupa a II-a de muncă, apelanta era obligată să țină seama de ele, 

angajatorul fiind direct răspunzător de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, 

elementelor şi informaţiilor înscrise în carnetul de muncă şi în adeverinţele emise.  

Prin prisma celor anterior arătate, instanța de control judiciar constată că există 

dovada încadrării în grupa superioară de muncă, ce interesează jurisdicția asigurărilor 

sociale, dovadă conformă cu dispozițiile art. 158 alin. 4 din Legea nr. 263/2010, astfel încât 

soluția instanței de admitere a contestației are temei legal, contrar susținerilor apelantei. Atât 

timp cât contestatorul 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 eliberate 

foştilor angajaţi. 

În consecință, pentru toate motivele expuse, având în vedere și argumentele primei 

instanțe, apelul formulat de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi sub acest aspect este nefondat. 

În privinţa criticilor privind soluţia de acordare a cheltuielilor de judecată şi a 

dobânzilor reţine Curtea de Apel următoarele: 

Admiţând contestaţia formulată instanţa de fond a dispus emiterea unei decizii prin 

care drepturile de pensie ale contestatorului să fie stabilite ca urmare a valorificării 

documentelor justificative care dovedesc încadrarea activităţii desfăşurate de contestator în 

grupa a II-a de muncă. Prin deciziile contestate casa judeţeană de pensii a stabilit în 

beneficiul contestatorului o pensie anticipată parţială în cuantum de 1370 lei, drepturile de 

pensie fiind stabilite începând cu data de 29.07.2019. 

Urmare a admiterii contestaţiei instanţa a dispus 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 

29.07.2019 și până la data plăţii efective. 

Criticile apelantei privind inexistenţa calităţii de debitoare a casei judeţene de pensii 

şi neîndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale sunt neîntemeiate. 

Refuzul nejustificat al intimatei de a valorifica adeverinţele emise de angajator şi 

menţiunile carnetului de muncă reprezintă temeiul anulării deciziilor prin care s-a stabilit 

dreptul de pensie în cauză şi în egală măsură fapta culpabilă care constituie temei al 

despăgubirii contestatorului. 

Potrivit dispoziţiilor art. 104 din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii, 

pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de 

categoria de pensie solicitată. Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, 

emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii. 

Contestatorul are dreptul de a benefica lunar de drepturile de pensie, începând cu 

data de 29.07.2019, în favoarea acestuia fiind emisă o decizie de stabilire a drepturilor de 

pensie, iar casa de pensii are potrivit disp. art. 139 lit. d) obligaţia stabilirii şi plăţii conform 

legii, a drepturilor de pensie, prin urmare sunt nefondate susţinerile apelantei privind lipsa 

calităţii de debitor.  

De asemenea, reţine instanţa de apel că dispoziţiile Codului civil privind răspunderea 

civilă sunt pe deplin aplicabile în cadrul litigiilor de asigurări sociale (art. 142 din Legea nr. 
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263/2010), atunci când s-a dorit derogarea de la aplicarea dispoziţiilor Codului civil prin 

dispoziţiile Legii nr. 263/2010, derogarea a fost prevăzută în mod expres (art. 105 alin. 1). 

Reţine instanţa de apel că drepturile de pensie, recalculate prin valorificarea 

adeverinţelor de încadrare în grupa a II-a de muncă se cuvin contestatorului lună de lună, iar 

plata unui cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit dacă s-ar fi procedat, conform legii, 

la valorificarea documentelor ce atestă încadrarea în grupa a II-a de muncă, îi provoacă 

contestatorului un prejudiciu ce se impune a fi reparat.  

Potrivit disp. art. 1531 Cod civil creditorul are dreptul la repararea integrală a 

prejudiciului, iar potrivit dispozițiilor art. 1535 Cod civil în cazul în care o sumă de bani nu 

este plătită la scadenţă creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până la 

momentul plăţii în cuantumul convenit de părţi sau în lipsă în cel prevăzut de lege, fără a 

trebui să dovedească vreun prejudiciu. 

Nu pot fi primite susţinerile apelantei privind inexistenţa obligaţiei de a plăti dobânzi 

motivat de inexistenţa deciziei de pensionare prin care să fie stabilită o pensie majorată pe 

care apelanta să fie obligată să o plătească. În cauză, urmare a cererii formulate de 

contestator a fost emisă decizia de stabilire a drepturilor de pensie, obligaţia de plată a 

acestor drepturi fiind scadentă lună de lună. Diferenţele de drepturi de pensie ce vor rezulta 

ca urmare a valorificării adeverinţelor ce atestă desfăşurarea activităţii în grupa a II-a de 

muncă, neacordate din culpa apelantei, păstrează acelaşi caracter de exigibilitate, astfel 

încât, în mod corect în aplicarea dispoziţiilor art. 1531 Cod civil prima instanţă a dispus 

plata drepturilor de pensie în cuantum majorat cu dobânda legală penalizatoare, în funcţie de 

scadenţa lunară a fiecărei sume datorate cu titlu de pensie începând cu data de 27.09.2019 şi 

până la plata efectivă. 

Dispoziţiile art. 1393 Cod civil sunt străine de prezentul litigiu în care chestiunea 

dedusă judecăţii în cauză, care vizează cuantumul pensiei şi data de la care aceasta este 

datorată, nu acoperirea prejudiciului suferit prin vătămare sau moarte. 

Pentru considerentele arătare reţine instanţa de apel caracterul nefondat al criticilor 

aduse de apelant sentinţe în privinţa obligaţiei de plata a dobânzii. 

În ceea ce priveşte acordarea cheltuielilor de judecată, reţine instanţa că, potrivit 

dispozițiilor art. 453 C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată la cererea părţii 

care a câştigat să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Refuzul valorificării 

adeverinţelor emise de fostul angajator a determinat formularea contestaţiei, iar partea din 

vina căreia s-a purtat procesul trebuie să suporte cheltuielile făcute, justificat, de partea care 

a câştigat procesul, iar onorariul de avocat de 1500 de lei la care a fost obligată intimata 

apelantă nu poate fi apreciat ca o cheltuială exagerată, cu un cuantum nerezonabil şi 

discordantă cu activitatea prestată de avocat şi de complexitatea cauzei. Apărătorul ales al 

contestatorului a formulat contestaţia, a răspuns la întâmpinare, a administrat probatorii, s-a 

prezentat în instanţă şi a formulat concluzii orale, astfel că prin activitatea depusă este pe 

deplin justificat onorariul de avocat solicitat cu titlu de cheltuială de judecată. 

Pentru considerentele arătate în temeiul disp. art. 480 alin. 1 C.proc.civ., Curtea de 

Apel respinge ca neîntemeiat apelul formulat de apelanta casa judeţeană de pensii împotriva 

sentinţei civile nr. 436/3.06.2020 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o păstrează. 

În temeiul dispozițiilor art. 453 C.proc.civ., admite cererea intimatului privind 

acordarea cheltuielilor de judecată şi având în vedere căderea în pretenţii a apelantei şi 

dovedirea întinderii cheltuielilor efectuate în apel, în acord cu disp. art. 452 C.proc.civ. de 

intimat, obligă apelanta să plătească intimatului suma de 1000 de lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată în apel.   

 

8. Contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probantă a 

înscrierilor efectuate în carnetul de muncă în lipsa certificării înregistrărilor de către 
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camera de muncă, respectiv pentru care nu s-a făcut dovada executării contractului de 

muncă 

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea 

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

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

muncă. 

Temei de drept: art. 16 lit. a , art. 158, 164, 165, 168 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, art. 124 din Hotărârea nr. 267/2011, art. 8, 9 din Legea nr. 

130/1999, art. 279 alin. 1 din Codul muncii. 

 

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

463/27.10.2020 

 

Prin sentința civilă nr. 485/10.06.2020 Tribunalul Iași, a admis în parte contestaţia 

formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, a 

anulat decizia de pensie şi a obligat intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi să emită în 

folosul contestatorului o decizie de pensie, prin care drepturile de pensie să fie stabilite ca 

urmare a valorificării perioadei 01.01.1991 - 01.04.2001, ca reprezentând stagiu de cotizare, 

conform adeverinţei nr. 120 din 20.08.2019, eliberată de SC A. SA. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Prin cererea înregistrată la Casa Teritorială de Pensii Iași sub nr. 

56568/70257/28.08.2019, contestatorul X. a solicitat înscrierea la pensie anticipată parţial.  

Prin decizia nr. 91027/R/10.10.2019 emisă de intimata Casa Teritorială de Pensii 

Iași, a fost respinsă cererea de pensionare formulată de petentul X, reținându-se că, potrivit 

art. 65 din Legea nr. 263/2010, stagiul de cotizare realizat este mai mic decât stagiul complet 

de cotizare. De asemenea, se menționează în cuprinsul acestei decizii faptul că nu s-au 

valorificat adeverinţele nr. 120/20.08.2019 eliberată de SC A. SA, întrucât perioada nu este 

confirmată de ITM Vaslui şi nr. 557/09.10.2013, întrucât încadrarea în grupa de muncă este 

incorectă. 

Împotriva deciziei nr. 91027/R/10.10.2019, contestatorul a formulat prezenta 

contestaţie prin care solicită anularea Deciziei nr. 91027/R/10.10.2019, emiterea unei noi 

decizii de pensie anticipată parţial prin luarea în calcul a perioadei 01.01.1991 - 01.04.2001 

ca activitate prestată în baza unui contract individual de muncă şi cu valorificarea 

adeverinţei nr. 557/09.10.2013 eliberată de SC A. SA. 

Analizând contestația formulată de către contestator, raportat la probele administrate 

și dispozițiile legale aplicabile, instanța reține că decizia nr. 91027/R/10.10.2019 este 

nelegală și netemeinică, în mod greșit intimata nevalorificând perioada 01.01.1991 - 

01.04.2001 ca reprezentând stagiu de cotizare. 

Astfel, potrivit disp. art. 16 lit. a) din Legea nr. 263/2010: „Constituie stagiu de 

cotizare în sistemul public de pensii: a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea 

pensiilor până la data de 1 aprilie 2001”, iar potrivit art. 159 alin. 1 din același act normativ, 

„Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) și art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului 

util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 

2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute 

de lege”. Potrivit art. 158 alin. 3
1
 din Legea nr. 263/2010, „Dovada vechimii în muncă în 

grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de 

muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de 

muncă”. 
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Conform art. 279 alin. 1 din Codul muncii, vechimea în muncă stabilită până la data 

de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. Din înscrisurile depuse la dosarul 

cauzei, se observă că perioada 01.01.1991 - 01.04.2001 figurează înscrisă în carnetul de 

muncă al contestatorului.  

În speță, din cuprinsul carnetului de muncă al contestatorului rezultă că, în perioada 

01.01.1991 - 01.04.2001, acesta a fost angajatul SC A. SA Vaslui în baza unui contract 

individual de muncă. În acest sens, după poz. 55 din carnetul de muncă există mențiunea 

efectuată de angajator prin care certifică exactitatea datelor înregistrate în carnetul de muncă 

al contestatorului, cu semnătura directorului general şi ştampila unităţii. 

Este adevărat faptul că menţiunile din carnetul de muncă al contestatorului sunt 

incomplete şi nu este vizat de ITM, însă aceste aspecte nu sunt de natură a lipsi de eficacitate 

juridică menţiunile respective. 

Instanța reține că neavizarea perioadei în discuție de către ITM nu este imputabilă 

contestatorului și nu conduce la concluzia că acesta nu ar fi desfășurat activitate la 

angajatorul SC A. SA, cu atât mai mult cu cât în carnetul de muncă există semnătura 

persoanei care a făcut înscrierile și este aplicată ștampila societății. Prin urmare, 

contestatorul a desfășurat activitate, în baza unui contract individual de muncă, iar 

neavizarea perioadei lucrate de către ITM Iași nu poate aduce atingere drepturilor ce revin 

contestatorului ca urmare a desfășurării acestei activități. 

Omisiunea angajatorului de a prezenta spre verificare şi certificare menţiunile din 

carnetul de muncă nu pot echivala cu lipsa dreptului contestatorului de a beneficia de dreptul 

la pensie, câtă vreme drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de 

asigurări sociale plătite, potrivit principiului enunţat la art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010 . 

În ipotezele în care înscrierile efectuate în carnetele de muncă nu sunt suficiente, 

acestea pot fi complinite cu alte înscrisuri, aspect prevăzut în mod expres de art. 158 alin. 3
2
 

din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Menţiunile din carnetul de 

muncă pot fi coroborate, în vederea stabilirii dreptului la pensie, cu alte înscrisuri, iar din 

coroborarea carnetului de muncă al contestatorului cu adeverinţele eliberate pe baza 

documentelor aflate în arhiva fostului angajator şi a adeverinţei nr. 120/20.08.2019 eliberată 

de SC A. SA rezultă cu certitudine faptul că, în perioada 01.01.1991 - 01.04.2001, 

contestatorul a fost angajat cu contract individual de muncă la SC A. SA, contractul fiind 

înregistrat în baza de date a ITM. Mai mult, această adeverinţă cuprinde şi menţiunile 

referitoare la actele în baza cărora s-au efectuat majorările salariale, ce lipsesc din carnetul 

de muncă. 

Mai mult, instanţa constată că a fost depusă la dosarul cauzei adresa nr. 

10082/RG/18.11.2019 emisă de ITM Vaslui din care rezultă că, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a 

persoanelor încadrate în muncă, SC A. SA avea aprobarea ITM de a păstra şi completa 

carnetele de muncă ale salariaţilor şi de a elibera adeverinţe de vechime. 

Pe cale de consecință, pentru aceste considerente, instanța constată că în mod eronat 

intimata nu a valorificat perioada 01.01.1991 - 01.04.2001 ca reprezentând stagiu de 

cotizare.  

Prin decizia civilă nr. 463/27.10.2020 Curtea de Apel Iaşi a respins ca nefondat 

apelul formulat de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi. 

În motivare, s-a reţinut: În raport de principalele critici formulate, se reţine că prin 

Decizia 91027/R/10.10.2019 Casa Teritorială de Pensii nu a valorificat datele înscrise în 

adeverinţa 120/20.08.2019 eliberată de A. SA, întrucât perioadă nu este confirmată de ITM 

Vaslui, sens în care se formulează şi toate apărările în prezentul apel.  

Alături de argumentele primei instanţe, Curtea de Apel reţine că dispoziţiile Legii nr. 

130/1999 invocate au intrat în vigoare în 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, 

nr. 355 din 27 iulie 1999 ( art. 25), astfel încât aceste prevederi normative nu puteau guverna 
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întreaga perioadă, contestată ca fiind vechime în muncă, respectiv începând cu anul 1991, 

întrucât s-ar încălca principiul aplicării legii civile în timp - art. 6 alin. 1 C.civ.  

Mai mult, dispoziţiile de care se prevalează apelanta stipulau regula potrivit căreia 

„carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi 

se completează de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială (art. 9 din Legea nr. 

130/1999 forma iniţială). Totuşi, prin excepţie, legea stabilea că la solicitarea unor 

angajatori care au posibilitatea de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor, 

direcţiile generale de muncă şi protecţie socială pot aproba ca aceste operaţiuni să fie 

efectuate de către aceştia sau de către societăţi comerciale specializate, acreditate în 

condiţiile legii: „(2) Angajatorii prevăzuţi la alin. (1) au următoarele obligaţii: 

a) să prezinte lunar la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială dovezile din 

care să rezulte plata salariilor, a contribuţiei la fondul de asigurări sociale şi la constituirea 

Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a contribuţiei la constituirea Fondului pentru 

plata ajutorului de şomaj; 

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

protecţie socială, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea 

certificării înscrierilor efectuate.” 

Apelanta nu invocă faptul că autoritatea desemnată, direcția de muncă sau, ulterior, 

inspectoratul de muncă ar fi înscris refuzul privind recunoaşterea vechimii în muncă în 

carnetul de muncă, invocând nedepunerea statelor de plată, ci invocă faptul că actul oficial – 

carnetul de muncă – nu a fost prezentat ITM-ului spre certificare. Or, o astfel de cerinţă nu a 

fost impusă de către această autoritate. Astfel, chiar autoritatea stabilită legal ca având 

competenţă în acest domeniu, Inspectoratul Teritorial de Muncă a precizat expres, aşa cum 

rezultă din adresa 10082/RG/18.11.2019 a ITM că SC A. SA a obţinut aprobarea 

Inspectoratului de Muncă Vaslui de a păstra şi completa carnetele de muncă ale salariaţilor 

şi de a elibera adeverinţe de vechime.  

Mai mult, prin dispoziţiile art. IV ind. 1 din Legea nr. 577/2003 art. 1 - 7, art. 15, art. 

16 lit. b), art. 18 şi 20 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a 

persoanelor încadrate în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 

din 27 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, au fost abrogate integral. În 

aceste condiţii, la data încetării raporturilor de muncă dintre contestatorul X şi SC A. SA, în 

speţă 28.04.2005, în sarcina angajatorului nu mai subzista nicio obligaţie de prezentare a 

carnetului de muncă la ITM pentru certificare, aşa cum susţine apelanta. În acelaşi sens se 

reţine că nu în ultimul rând, menţiunile carnetului de muncă sunt completate din 1982 până 

la 28.04.2005, timp de 23 de ani, de aceeaşi persoană, B.G., închiderea carnetului de muncă 

fiind certificată de aceeaşi persoana, precum şi de directorul general al societăţii. 

Mai mult, alături de menţiunile carnetului de muncă, contestatorul X a depus şi 

adeverinţa nr. 120/20.08.2019 eliberată de SC A. SA, prin lichidator judiciar, adeverinţă din 

care rezultă că în perioada 01.01.1991 - 01.04.2001, contestatorul a fost angajat cu contract 

individual de muncă la SC A. SA, contractul fiind înregistrat în baza de date a ITM, funcţia, 

veniturile obţinute şi modificările intervenite pe parcursul derulării, îndeplinind toate 

condiţiile prevăzute de art. 124 din legea Hotărârea nr. 267/2011. Art. 159 din Legea 

263/2010 dispune: „(1) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. 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.” 

În consecinţă, nicio bază legală şi nici un element probatoriu nu permit înlăturarea 

din stagiul de cotizare al contestatorului a perioadei de 10 ani vechime în muncă realizată în 

cadrul SC A. SA, menţiunile carnetului de muncă în condiţiile Decretului nr. 62/1976 şi 

adeverinţa nr. 120/20.08.2019 eliberată de lichidatorul judiciar, pe baza documentelor 

existente făcând dovada potrivit art. 16 din Legea nr. 263/2010 a întregii vechimi realizate 

până la 1 aprilie 2001. 
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Pentru aceste motive, întrucât soluţia pronunţată de prima instanţa este legală şi 

temeinică, Curtea de Apel respinge apelul declarat de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 

împotriva sentinţei civile nr. 485/10.06.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care 

o păstrează. 

 

Notă de dezbateri și analiză:  

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

însele trebuie să respecte cerinţele legale de la data când au fost efectuate menţiunile, fiind 

supuse regulilor formale în vigoare cu privire la perioada la care se referă, potrivit 

principiului că forma actului juridic este guvernată de legea în vigoare la momentul realizării 

sale. În condiţiile în care menţiunile carnetului de muncă nu sunt suficiente pentru dovedirea 

vechimii în muncă, devin aplicabile art. 159 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 cu modificări 

ulterioare „pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) și art. 17, dovada vechimii în muncă, 

a timpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare, realizată până la data de 

1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte 

prevăzute de lege”. Coroborarea menţiunilor carnetului de muncă se poate realiza cu 

adeverinţe eliberate de angajatori sau deţinători de arhive în temeiul art. 158 din Legea nr. 

263/2010, inclusiv cu atestările Inspectoratului Teritorial de Muncă ce deţine arhiva 

necesară verificării înscrierilor în carnet de muncă. Cu toate acestea, procedura contestării 

deciziilor emise de Casele de pensii nu se poate confunda cu procedura reconstituirii 

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

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

Din această perspectivă, aşa cum rezultă şi din hotărârile anterior redate, chestiunea 

valorii juridice a înscrierilor în carnetul de muncă vizează o evaluare care se sprijină pe 

analiza unor aspecte de fapt, pe întreg probatoriul administrat într-o anume cauză şi nu 

esenţial pe interpretarea unei norme juridice.  

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

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

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

în carnetul de muncă valoare de vechime în muncă recunoscută, potrivit dispoziţiilor legale. 

 


