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1. Contestaţie împotriva deciziei de concediere, condiţia desfiinţării postului ocupat 

de contestator 

 

Cuprins pe materii: Dreptul Muncii 

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei de concediere, condiţia desfiinţării 

postului ocupat de către contestator 

Temei de drept: art. 65 alin. 1 Codul muncii, art. 65 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 

privind Codul muncii. 

 

Reorganizarea societății comerciale în scopul eficientizării activităţii poate constitui 

temei al efectuării unor concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, însă 

trebuie îndeplinite cerinţele prevăzute de lege, anume ca desfiinţarea postului să fie 

efectivă, iar cauza să fie reală şi serioasă. Or, în cauza de faţă, condiţia desfiinţării postului 

ocupat de către contestator nu a fost dovedită de către intimata apelantă. 

Este adevărat că, aşa cum invoca apelanta, organizarea activităţii unei societăţi 

comerciale este atributul exclusiv al organelor sale de conducere şi că acestea pot decide, 

în funcţie de diverşi factori, economici, sociali, tehnologici etc., modificarea structurii 

interne a societăţii, a profilului, a obiectului de activitate, cu consecinţa imediată a 

modificării numărului de locuri de muncă sau a felului muncii oferite. În mod firesc, 

angajatorul are dreptul să elimine din statul de funcţii locuri de muncă devenite neutile şi, 

ca urmare, să concedieze salariaţii care ocupă acele posturi. Cu toate acestea, în temeiul 

plenitudinii de competența și dispozițiilor art. 5 N.C.pr.civ. instanţa de judecată are 

îndatorire, în caz de sesizare, de a verifica respectarea în procesul decizional al 

angajatorului respectarea cerințelor de obiectivitate și efectivitate ale măsurii concedierii, 

precum şi al caracterului serios şi real al cauzei concedierii. Dacă oportunitatea măsurii 

este irelevantă din punct de vedere judiciar, aspectele privind efectivitatea măsurii, 

determinată de o cauză reala și serioasă au caracter legal și deci esențial în soluționarea 

contestație împotriva măsurii concediere unilaterale, întemeiata pe prevederile art. 65 

Codul muncii. 

Or, din cuprinsul actelor pe care s-a întemeiat măsura concedierii, în limitele 

impuse și de art. 79 Codul muncii, nu rezultă motivul obiectiv, fără legătură cu persoana 

salariatului la care face referire art. 65 alin. (2) C. muncii care a determinat în mod direct 

concedierea contestatorului (dintre toţi salariaţii societăţii) respectiv nu rezultă că, în 

realitate, desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat a fost cauzată exclusiv de un 

temei obiectiv, fără legătură cu persoana sa.  

Deși legea nu prevede expres, totuși caracterul obiectiv al concedierii individuale, 

întemeiata pe art. 65 Codul muncii (pentru motive ce nu țin de persoana salariatului) nu 

poate fi salvgardat decât prin stabilirea unor criterii transparente și imparțiale de distincţie 

între posturile afectate de măsura reorganizării, care să fie de natura a se subsuma cauzei 

reale și serioase, impuse de art. 65 Codul muncii. 

Actul decizional preliminar - Hotărârea nr. 040501/4.05.2020, act extern deciziei 

contestate – aprobă desfiinţarea de posturi indicând expres, la punctul f), un post de Front 

Desk Piese Schimb IS /Inginer Mecanică Agricolă din subordinea Managerului de piese 

schimb ocupat în prezent. Or, în condiţiile în care, potrivit organigramei, în structura 

organizatorică a societăţii existau anterior reorganizării șase posturi identice, neexistând 

nici un act intern prealabil al angajatorului apt să determine concluzia că desfiinţarea 

postului contestatorului se impunea cu necesitate pentru raţiuni legate de eficientizare a 

activităţii societății comerciale nu se poate reţine cauza reală şi serioasă a desfiinţării 

locului de muncă al contestatorului. 
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Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

425/08.06.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 1468/29 octombrie 2020 Tribunalul Iași a respins excepţia 

nulităţii absolute a deciziei de concediere nr. 0405510/04.05.2020, invocată contestator, a 

admis acțiunea formulata de contestatorul X în contradictoriu cu intimata Societatea „GL” 

SA; a anulat decizia nr. 040510/04.05.2020 privind încetarea raportului de muncă al 

contestatorului, a obligat intimata Societatea „GL” SA la reintegrarea contestatorului pe 

postul deținut înainte de încetarea raportului de muncă, a obligat intimata Societatea „GL” 

SA să achite contestatorului despăgubiri egale cu salariile majorate și actualizate și celelalte 

drepturi de care ar fi beneficiat în calitate de salariat, de la data încetării și pana la data 

reintegrării efective, precum și dobânda legală aferentă acestor drepturi, a respins acţiunea 

formulată de contestatorul X în contradictoriu cu intimata Societatea „GA” SRL, ca 

neîntemeiată, a obligat intimata Societatea „GL” SA la plata către contestator a sumei de 

1750 lei onorariu de avocat, a respins cererea de obligare a intimatei Societatea „GA” SRL 

la plata cheltuielilor de judecată, a respins cererea intimatelor de obligare a contestatorului la 

plata cheltuielilor de judecată ca nedovedită. 

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță –analizând cu prioritate, în baza 

dispoziţiilor art. 248 din Codul de procedură civilă, excepţiile care fac inutilă administrarea 

de probe sau cercetarea în fond a cauzei – a reţinut că se impune soluţionarea cu prioritate a 

excepţiei nulităţii absolute a deciziei nr. 040510/04.05.2020. 

Nulitatea este invocată de contestator având în considerare lipsa de obiect și lipsa 

motivării. În susţinerea lipsei de obiect, arată că, începând cu data de 01.09.2017, a fost 

numit director tehnic la punctul de lucru P., iar decizia de concediere se referă la alt loc de 

muncă pe care reclamantul nu-l mai ocupă încă din toamna anului 2017. Cu privire la 

această susţinere, instanţa consideră că reprezintă o apărare formulată pe fondul cauzei 

urmând a fi analizată în contextul soluționării pe fond a cauzei. În susţinerea lipsei motivării, 

arată că, potrivit art. 76 lit. a din Legea nr. 53/2003, decizia trebuia să cuprindă motivele 

care determină concedierea prin raportare la art. 65. Astfel, instanţa reține că art. 65 alin. 1 

din C. muncii statuează: „Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 

reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de 

muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.” 

Potrivit dispoziţiilor exprese ale art. 76 din Codul muncii, decizia de concediere se 

comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu a) motivele care 

determină concedierea.  

S-a considerat că, prin instituirea acestor obligaţii de ordin formal în sarcina 

angajatorului reflectă expresia principiului statului social şi al dreptăţii instituit prin 

dispozițiile art. 1 alin. 3 din Constituţia României. Acest principiu se oglindeşte şi în 

dispoziţiile art. 8 din Codul muncii, potrivit cărora relaţiile de muncă se bazează pe 

principiul consensualităţii şi al bunei credinţe, iar pentru buna desfăşurare a relaţiilor de 

muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi consulta reciproc, în condiţiile 

legii şi ale contractelor colective de muncă. 

În acest context, motivele care determină concedierea trebuie să fie reale şi serioase, 

acest aspect trebuie să atragă din partea angajatorului o atenție deosebită asupra inserării în 

cuprinsul deciziei de concediere a tuturor mențiunilor formale aşa cum au fost prevăzute de 

textele normative anterior citate. 

Prin Decizia nr. 383/2005, Curtea Constituţională a statuat că dreptul la un proces 

echitabil se realizează prin posibilitatea asigurată pentru toate părţile procesului de a se 

folosi de toate regulile şi garanţiile procesuale în vederea apărării intereselor lor legitime. 

Analizând decizia nr. 040510/04.05.2020 prin care s-a dispus încetarea contractului 

individual de muncă, se reține că sunt prevăzute motivele care determină concedierea.  

Având în vedere argumentația arătată, instanţa respinge excepția nulităţii absolute a 

deciziei nr. 040510/04.05.2020. 
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Analizând actele și lucrările cauzei, instanţa reține: 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Iași, 

contestatorul X – în contradictoriu cu intimatele Societatea „GL” SA și Societatea „GA” 

SRL – solicită constatarea nulităţii Deciziei de concediere nr. 040510/04.05.2020; anularea 

Deciziei de concediere nr. 040510/04.05.2020, emisă de Societatea „GL” SA, ca nelegală şi 

neîntemeiată, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 65 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 privind 

Codul muncii; restabilirea situaţiei anterioare, prin reintegrarea reclamantului în postul 

ocupat anterior concedierii; obligarea Societăţii „GL” SA la plata unei despăgubiri egale cu 

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

beneficiat reclamantul în calitate de salariat (salarii, prime, indemnizaţii, tichete de masă, 

bonusuri) de la data încetării raportului de muncă și până la data reintegrării, precum și 

dobânda legală aferentă acestor drepturi; constatarea existenţei şi a unui raport de muncă 

între reclamant şi pârâta Societatea „GA” SRL în perioada 26.09.2013 - 09.06.2020 (la data 

de 10.06.2020 au încetat şi raporturile de muncă cu pârâta „GL” SA, conform menţiunilor 

din Revisal); obligarea pârâtei Societatea „GA” SRL să achite reclamantului drepturi 

salariale aferente perioadei în care s-au desfăşurat raporturile de muncă, la nivelul 

drepturilor salariale acordate de Societatea „GL” SA, actualizate şi indexate cu indicele de 

inflaţie şi dobânda legală aferentă acestor drepturi salariale, precum şi să vireze contribuţiile 

aferente acestor drepturi salariale, precum şi dobânda legală calculată de la data scadenţei 

drepturilor salariale şi până la data plăţii efective a drepturilor salariale. 

Potrivit contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 214/26.09.2013, 

contestatorul a fost salariatul intimatei SC „GL” SA în funcția de inginer mecanică agricolă 

cu un salariu de 1966 lei, începând cu data de 27.09.2013.  

Potrivit deciziei nr. 13/01.09.2017 începând cu data de 01.09.2017 contestatorul a 

fost numit în funcția de director tehnic la punctul de lucru situat în localitatea P., jud. Iași. 

Această decizie are valoarea juridică a unui act adițional la contractul de muncă, 

deoarece este semnată atât de angajator, cât și de angajat. 

Urmare a acestei decizii, contestatorul a desfășurat activitatea de director tehnic și nu 

cea de inginer mecanică agricolă. 

La dosar se regăsește actul adițional nr. 8/01.09.2017 prin care se modifică elementul 

salarizare. Conform acestui act adițional, salariul de bază brut este de 4276 lei începând cu 

data de 01.09.2017, dată la care a ocupat funcția de director. 

Prin actul adițional nr. 9/01.01.2018, salariul de bază lunar brut a fost majorat la 

suma de 5128 lei. 

Potrivit deciziei de concediere nr. 040510/04.05.2020, emisă de Societatea „GL” SA, 

contractul individual de muncă încetează în temeiul dispozițiilor art. 65 din Codul muncii ca 

urmare a desființării postului de inginer mecanică agricolă din localitatea P., ocupat de 

salariatul contestator. 

Potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. 1 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu 

ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă 

determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe 

motive fără legătură cu persoana acestuia. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, desfiinţarea 

locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 

Prin Decizia nr. 417/03.05.2007, Curtea Constituţională a reţinut faptul că „…textul 

de lege nu permite încetarea contractului individual de muncă din voinţa unilaterală a 

angajatorului pentru motive invocate arbitrar sau în mod abuziv, astfel încât prin asemenea 

măsuri să poată fi îngrădit exerciţiul dreptului la muncă… prevederile legale corespund 

exigenţelor prevăzute de art. 24 lit. a) din Carta socială europeană, text citat în motivarea 

excepţiei de neconstituţionalitate, care menţionează „dreptul lucrătorilor de a nu fi 

concediaţi fără un motiv întemeiat”. 

Legiuitorul nu limitează motivele care determină desfiinţarea locului de muncă, 

impunând numai condiţia ca acestea să fie reale şi serioase. Mai mult, legiuitorul a lăsat la 

latitudinea angajatorului să facă selecţia acelor posturi pe care să le desfiinţeze, în cazul în 
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care apreciază că această măsură duce la eficientizarea activităţii. Instanţa nu poate decât să 

verifice dacă desfiinţarea locului de muncă este efectivă, adică dacă postul este suprimat din 

statul de funcţii, dacă are caracter obiectiv, fiind independentă de factori subiectivi care au 

legătură cu persoana angajatului, precum şi dacă acele dificultăţi economice invocate ca 

temei al concedierii impun cu adevărat reducerea acelui loc de muncă.  

Desfiinţarea locului de muncă este efectivă atunci când el este suprimat din structura 

angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia sau în statul de funcţii, 

măsură care se întemeiază pe o situaţie concretă ce trebuie dovedită. 

De asemenea, desfiinţarea locului de muncă are o cauză reală când prezintă un 

caracter obiectiv, adică este impusă de dificultăţi economice sau transformări tehnologice, şi 

este serioasă când are la bază studii temeinice vizând îmbunătăţirea activităţii şi nu 

disimulează realitatea. 

Nu este suficient că s-a desfiinţat un post, ci intimata trebuia să precizeze care post a 

fost desfiinţat și să rezulte concret că s-a desfiinţat postul deținut de contestator. Astfel, 

trebuie să rezulte din statul de funcții și din organigramă că, urmare a restructurării, postul 

de director tehnic a fost suprimat.  

Notează instanţa că din analiza organigramelor (anterior și ulterior concedierii) 

depuse de intimată rezultă că nu este menționată funcția de director tehnic, după cum nu este 

menționată nici funcția de inginer mecanică agricolă, astfel nu se poate reține că s-ar fi 

desfiinţat nici postul de director, nici cel de inginer.  

Potrivit disp. art. 272 Codul muncii, în conflictele de muncă, sarcina probei revine 

angajatorului, însă acesta nu a făcut dovada celor arătate anterior. 

Instanţa reține că, din documentația depusă la dosarul cauzei, intimata nu a făcut 

dovada suprimării din organigramă a postului deținut de contestator. 

În raport de aceste argumente, instanţa de fond admite contestația împotriva deciziei 

nr. 040510/04.05.2020 privind încetarea raportului de muncă al contestatorului.  

În temeiul dispoziţiilor art. 80 alin. 2 Codul muncii, instanţa de fond obligă intimata 

SC „GL” SA la reintegrarea contestatorului pe funcţia deţinută anterior concedierii, iar 

conform art. 80 alin. 1 Codul muncii obligă intimata să achite contestatorului o despăgubire 

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

beneficiat de la data concedierii şi până la data reintegrării efective. Tribunalul admite și 

cererea de obligare la plata dobânzii legale aferentă acestor drepturi de la data scadenţei 

drepturilor salariale şi până la data plăţii efective a despăgubirilor, având în vedere că 

actualizarea creanţei cu indicele de inflaţie reprezintă un calcul matematic, aplicabil în cazul 

unui fenomen specific economiei de piaţă, prin intermediul căruia se măsoară gradul de 

depreciere a valorii banilor aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la puterea lor de cumpărare. 

Scopul actualizării fiind acela de a menţine valoarea reală a obligaţiei monetare la data 

efectuării plăţii, aceasta se acordă cu titlu compensatoriu (damnum emergens). În schimb, 

dobânda legală penalizatoare, reprezentând câştigul pe care creditorul l-ar fi obţinut din 

investirea banilor, dacă aceştia ar fi fost plătiţi la scadenţă, se acordă cu titlu de reparare a 

prejudiciului cauzat prin întârziere şi acoperă beneficiul nerealizat (lucrum cessans).  

În ceea ce privește acţiunea formulată de contestatorul X în contradictoriu cu 

intimata Societatea „GA” SRL instanţa o respinge ca neîntemeiată. La dosarul cauzei este 

depus contractul de colaborare dintre „GL” SA și „GA” SRL nr. cc-02/15.02.2017. Potrivit 

punctului 1 din contract, Societatea „GL”, în calitate de agent, urma să intermedieze, prin 

personalul propriu, vânzări de echipamente agricole către clienţi. 

Așadar, contestatorul este angajatul SC „GL” în temeiul contractului individual de 

muncă și orice activitate desfăşurată în beneficiul SC „GA”, la care reclamantul a participat, 

a fost efectuată în temeiul raporturilor de tip angajator-angajat pe care le avea cu SC „GL”, 

şi nu direct pentru Societatea „GA”. 

În ceea ce privește cererea contestatorului de obligare la plata cheltuielilor de 

judecată, instanţa de fond – în raport de modalitatea de soluționare a întregii acțiuni – 

respinge cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecată a intimatei „GA” SRL. 
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În raport de dispozițiile art. 453 alin. 2 din Codul de procedură civilă, tribunalul 

obligă intimata Societatea „GL” SA la plata către contestator a sumei de 1750 lei 

reprezentând onorariu de avocat. Având în vedere disp. art. 452 din Codul de procedură 

civilă, instanţa respinge cererea intimatelor de obligare a contestatorului la plata cheltuielilor 

de judecată ca nedovedită. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel intimata Societatea „GL” SA, considerând-

o nelegală și netemeinică. 

Solicită apelanta schimbarea în parte a hotărârii judecătoreşti criticate, în sensul 

respingerii acţiunii formulate împotriva SC „GL” SA ca neîntemeiată, cu menţinerea în rest 

a sentinţei apelate. 

În fapt, prin hotărârea criticată, instanţa de fond a respins excepţia nulităţii absolute a 

Deciziei de concediere nr. 040510/04.05.2020 invocată de  contestator şi a admis acţiunea în 

contradictoriu cu societatea, dispunând anularea Deciziei de concediere şi obligarea SC 

„GL” SA la reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior emiterii deciziei şi la 

achitarea de despăgubiri egale cu salariile majorate şi actualizate şi celelalte drepturi de care 

ar fi beneficiat în calitate de salariat, de la data încetării contractului și până la data 

reintegrării efective, precum şi dobânda legală aferentă acestor drepturi. 

De asemenea, instanţa de fond a respins capetele de cerere formulate de contestator 

în contradictoriu cu intimata „GA” SRL. 

Apreciază că soluţia primei instanţe este nelegală şi netemeinică, având în vedere 

următoarele motive: 

În contextul situaţiei financiare dificile a SC „GL” SA cauzate de pierderi acumulate 

în anii 2018 și 2019 şi a crizei economice cauzate de pandemia Covid-19, la sfârşitul lunii 

februarie 2020, „GL” SA a înregistrat pierderi financiare, motiv pentru care conducerea 

societăţii a dispus măsuri pentru diminuarea cheltuielilor, aprobând – prin referatul pentru 

restructurarea activităţii, datat 30.03.2020 – desfiinţarea mai multor posturi. 

Consiliul de administraţie a adoptat Hotărârea nr. 040501/04.05.2020 (Hotărârea 

040501/2020) prin care s-a decis desfiinţarea unui număr total de 9 posturi din structura 

organizatorică a „GL” SA, printre care şi postul ocupat de contestator. 

În data de 06.05.2020, i-a fost comunicată reclamantului, în scris, Decizia de 

concediere nr. /04.05.2020 („decizia de concediere”), emisă în baza dispoziţiilor art. 65 alin. 

(1) din Codul muncii, ca urmare a reorganizării societăţii. 

Astfel cum a arătat în cuprinsul întâmpinării depuse în fondul cauzei, poziţia ocupată 

de contestator în cadrul „GL” SA, din anul 2013 şi până la data concedierii, a fost aceea de 

inginer mecanică agricolă. 

Reclamantul nu a fost numit în poziţia de director tehnic la punctul de lucru din 

localitatea P. prin Decizia nr. 13/01.09.2017 invocată de reclamant. Acest document intern a 

reprezentat doar o intenţie a angajatorului în acei moment, care însă nu s-a finalizat prin 

crearea unui astfel de post în organigrama societăți şi prin semnarea unui act adițional la 

contractul individual de muncă. 

A dovedit acest aspect cu înscrisurile depuse reprezentând cererile de concediu 

semnate şi completate chiar de reclamant, acesta declinându-și funcţia de inginer mecanic la 

sfârşitul anului 2019. 

De asemenea, din extrasul REVISAL ataşat la dosarul cauzei rezultă fără echivoc 

poziţia contestatorului angajat pe funcţia de inginer mecanică agricolă. 

Pentru aceste motive, solicită a se constata că în mod corect şi legal, „GL” SA a 

desfiinţat prin decizia de concediere postul ocupat de reclamant și anume postul de inginer 

mecanică agricolă. 

Conform menţiunilor din Hotărârea nr. 040501/2020 s-a dispus, la pct. f), 

desfiinţarea postului de front desk piese de schimb IS/Inginer Mecanică Agricolă din 

subordinea Managerului de Piese de Schimb ocupat în prezent de intimat. 

În cuprinsul Organigramelor din data de 24.03.2020 și 06.04.2020, se arată că în 

subordinea Managerului Piese de Schimb se aflau următoarele posturi:6 posturi de vânzători 
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de piese, 4 posturi de consultanţi tehnici piese, 7 posturi de gestionari depozit, 1 post 

referent operaţiuni piese. 

Ulterior restructurării conform Organigramei din data de 04.05.2020, din cele 6 

posturi de vânzători de piese au rămas doar 5 posturi, după restructurare: acest post fiind 

desfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 040501/2020. 

Subliniază faptul că organigrama este reprezentarea grafică a modului de funcţionare 

a societăţii, iar faptul că apelanta nu a utilizat în descrierea posturilor denumirea menţionată 

în Clasificarea Ocupaţiilor din România („COR”) nu reprezintă o dovadă că postul ocupat de 

intimatul-contestator nu a fost restructurat cu adevărat. 

Postul restructurat din subordinea Managerului Piese de Schimb aparţine intimatului-

reclamant, fapt ce este coroborat cu atribuţiile de serviciu cuprinse în fişa postului, cu 

cererile de concediu depuse la dosarul cauzei din care rezultă fără tăgadă că salariatul se 

subordona Managerului Piese de Schimb, fiind adresate pe linie ierarhică acestuia din urmă, 

şi cu dovada corespondenţei electronice purtate de intimat cu partenerii comerciali ai „GL” 

SA. 

Pe cale de consecinţă, apelanta solicită a se constata faptul că este îndeplinită 

condiţia caracterului efectiv al măsurii de reorganizare şi de desfiinţare a postului din 

organigrama societăţii. 

Având în vedere toate aspectele detaliate mai sus, solicită admiterea apelului astfel 

cum a fost formulat, schimbarea în parte a sentinţei apelate în sensul respingerii contestaţiei 

formulate împotriva „GL” SA, cu plata cheltuielilor de judecată. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 466 și urm. din Codul de procedură civilă.  

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Contrar motivelor prezentate de angajator, prin Decizia nr. 13/01.09.2017 a fost 

modificat felul muncii, conform dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 53/2003 privind Codul 

muncii, aspect dovedit prin înscrisurile anexate cererii introductive. 

Atribuţiile de coordonare sunt confirmate de însăşi apelanta care, în întâmpinarea 

depusă în faţa primei instanţe, în primul paragraf, face referire la echipa coordonată de 

contestatorul X. 

O nouă modificare nu ar putea fi realizată în lipsa acordului salariatului (cererile de 

concediu nu constituie o modificare a felului muncii, iar completarea cererii poate constitui 

rezultatul unei obişnuinţe a salariatului, în condiţiile în care acesta a fost angajat pe poziţia 

anterioară – inginer mecanic – încă din anul 2013), iar nerespectarea de către angajator a 

obligaţiilor legale de a înregistra această modificare în registrele publice nu poate constitui 

un motiv pentru a înlătura răspunderea sa, în condiţiile în care nimeni nu se poate prevala de 

propria culpă în susţinerea intereselor sale (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 

Or, în condiţiile în care postul desfiinţat nu era ocupat de intimatul-contestator, 

măsura concedierii nu poate produce efecte faţă de acesta, câtă vreme măsurile de 

reorganizare nu au vizat postul de director tehnic. 

Natura juridică a deciziei nr. 13/01.09.2017 a fost în mod corect stabilită de prima 

instanţă care, având în vedere manifestările de voinţă exprimate de angajator şi salariat sub 

forma semnăturii, a reţinut că acest înscris are valoarea juridică a unui act adiţional la 

contractul individual de muncă. Deşi avea sarcina probei, apelanta nu a probat existenţa unei 

noi modificări a felului muncii desfăşurate de intimatul X, în sensul revenirii la postul de 

inginer mecanică agricolă ori de schimbare în postul de vânzător de piese. 

În privinţa temeiniciei deciziei de concediere, potrivit art. 65 alin. 2 din Legea nr. 

53/2003 privind Codul muncii, desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat trebuie să fie 

efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. Cauza reală şi serioasă se referă la desfiinţarea 

locului de muncă şi concedierea salariatului ca urmare a dificultăţilor economice, a 

transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii. 

Desfiinţarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura 

angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia sau în statul de funcţii şi 

implică cu necesitate caracterul definitiv al suprimării. 
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Cauza este reală când prezintă un caracter obiectiv, adică este impusă de dificultăţi 

economice sau transformări tehnologice, independentă de buna sau de reaua credinţă a 

angajatorului. 

Cauza este serioasă când se impune din necesităţi evidente privind îmbunătăţirea 

activităţii şi nu disimulează realitatea. Cauza trebuie să nu disimuleze un alt temei (cum ar fi 

intenţia de a-l concedia cu orice preţ pe un anumit salariat), susţinându-se, formal, că ar 

exista unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana salariatului şi să fie serioasă, în 

sensul că motivele fără legătură cu persoana salariatului să aibă o anumită gravitate care să 

impună, cu adevărat, reducerea unui loc de muncă.  

Analizând înscrisurile dosarului, intimatul apreciază că apelanta nu probează faptul 

că desfiinţarea postului contestatorului a fost efectivă şi a avut o cauza reală şi serioasă, deşi 

sarcina probei îi revine, potrivit dispoziţiilor art. 272 din Legea nr. 53/2003 privind Codul 

muncii. 

Analizând înscrisurile prezentate de apelantă, nu rezultă că postul ocupat de 

contestator a fost suprimat din structura angajatorului. 

Se afirmă în cuprinsul Hotărârii nr. 040501/04.05.2020, la lit. f), că se desfiinţează 

un post de Front Desk Piese de Schimb IS/Inginer Mecanică Agricolă din subordinea 

Managerului de Piese de Schimb, însă, comparând cele două organigrame depuse odată cu 

întâmpinarea în faţa primei instanţe, respectiv cea din data de 04.05.2020 şi cea din data de 

17.07.2020, nu rezultă nicio modificare în privinţa structurii subordonate Managerului Piese 

de Schimb. 

Chiar dacă s-ar ignora decizia nr. 13/01.09.2017, în organigramele prezentate de 

angajator nu poate fi identificat nici postul de Front Desk Piese de Schimb IS/Inginer 

Mecanică Agricolă nici în structura subordonată Managerului de Piese de Schimb, nici în 

altă structură. 

Nu există niciun înscris din care să rezulte că intimatul X a ocupat funcţia de 

vânzător de piese. 

Analizând punctual atribuţiile intimatului, astfel cum au fost stabilite prin contractul 

individual de muncă, rezultă fără niciun dubiu că acesta nu efectua operaţiuni de vânzare de 

piese, ci de coordonare a activităţilor de service, care vizau inclusiv comenzi pentru 

aprovizionarea locului de muncă cu materiale, semifabricate, scule, dispozitive şi 

verificatoare, însă nu şi vânzarea de piese către clienţi. 

Desfiinţarea postului intimatului-contestator nu a avut o cauză reală şi serioasă. 

Trecând peste lipsa caracterului efectiv al desfiinţării postului, pretinsa reorganizare 

este doar formală, aparentă, iar în realitate, angajatorul a înţeles să angajeze alte persoane 

care să desfăşoare aceleaşi activităţi precum cele desfăşurate de cei concediaţi, inclusiv în 

privinţa intimatului-contestator din prezenta cauză, pentru că, astfel cum s-a reţinut şi în 

literatura de specialitate, desfiinţarea nu este efectivă dacă este urmată, la scurt timp, de 

reînfiinţarea, după scurt timp, a aceluiaşi loc de muncă, indiferent dacă se schimbă 

denumirea postului sau a „COR”, ori dacă angajarea se face pe o altă societate, controlată de 

aceleaşi persoane. 

Chiar dacă modalitatea în care apelanta înţelege să-şi optimizeze activitatea în ceea 

ce priveşte creşterea eficienţei sale economice este atributul său exclusiv, intimatul-

contestator apreciază că susţinerile relative la problemele financiare, respectiv, necesitatea 

raţionalizării cheltuielilor de personal nu justifică, în cauză, măsura desfiinţării a 9 posturi, 

urmată de mai multe noi angajări, astfel cum rezultă din Revisal, o parte pe Societatea „GL” 

SA, iar o altă parte pe Societatea „GA” SRL. 

Apreciază intimatul că pretinsele măsuri organizatorice ale societății sunt arbitrare, 

lipsind orice analiză efectivă a productivităţii şi a costurilor de operare în privinţa postului 

ocupat de contestator. 

Prin urmare, astfel cum a arătat şi dovedit, desființarea postului nu este efectivă şi nu 

are o cauză reala şi serioasă, ci a urmărit îndepărtarea din unitate a anumitor persoane, din 

motive personale, inclusiv pe intimat. 
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Apreciază că în mod corect a reţinut Tribunalul că, din analiza organigramelor 

depuse de Societatea „GL” SA, rezultă că nu este menţionată nici funcţia de director tehnic 

şi nici cea de inginer mecanică agricolă, astfel că nu se poate reţine că s-ar fi desfiinţat nici 

postul de director şi nici cel de inginer. 

Pentru aceste motive, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 C.proc.civ., solicită 

respingerea apelului ca nefondat. 

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

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

Potrivit deciziei de concediere nr. 040510/04.05.2020, emisă de Societatea „GL” SA, 

contractul individual de muncă încetează „în temeiul dispozițiilor art. 65 din Codul muncii 

referitoare la concedierea pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, precum şi ale 

Hotărârii Consiliului de Administraţie nr 450501/04.05.2020” În preambulul deciziei se 

arată că „prin Hotărârea nr. 040501/04.05.2020 Consiliul de Administraţie al Societăţii, în 

exercitarea atribuţiilor sale stabilite în temeiul prevederilor legale şi cu respectarea 

dispoziţiilor actului constitutiv al societăţii, a luat decizia de reorganizare a structurii 

organizatorice a Societăţii, Postul de Inginer Mecanică Agricolă P., clasificare COR 214405, 

a fost desfiinţat ca urmare a procesului de reorganizare a structurii organizatorice a 

Societăţii. Motivele care au stat la baza concedierii sunt determinate de reorganizarea 

structurii organizatorice a societăţii, având în vedere situaţia financiară cauzată inclusiv de 

criza virusului COVID-19 şi vremea nefavorabilă. Nu se justifică existenţa postului de 

Inginer Mecanica Agricolă P.” 

Potrivit art. 65 alin. 1 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de 

persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de 

desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive, fără 

legătură cu persoana acestuia. Alin. 2 al art. 65 prevede că desfiinţarea locului de muncă 

trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 

Aşadar, în cadrul controlului şi sancţionării concedierilor nelegale, în condiţiile art. 

78-80 Codul muncii, instanţa de judecată examinează dacă încetarea contractului individual 

de muncă a fost determinată de desfiinţarea efectivă, întemeiată pe o cauză reală şi serioasă, 

a locului de muncă ocupat de salariat. Neîndeplinirea uneia dintre aceste condiţii atrage 

nulitatea deciziei de concediere.  

Desfiinţarea postului este efectivă atunci când postul ocupat de salariat este suprimat 

din structura angajatorului, acesta având obligaţia, în cazul contestării măsurii, de a depune 

orice dovadă din care să rezulte suprimarea acestui post.  

Prima instanță a reţinut întemeiat că potrivit contractului individual de muncă 

înregistrat sub nr. 214/26.09.2013, încheiat de contestator cu intimata SC „GL” SA funcţia 

ocupată de contestatorul X este cea de inginer mecanică agricolă cu un salariu de 1966 lei, 

începând cu data de 27.09.2013 şi că prin decizia nr. 13/01.09.2017 începând cu data de 

01.09.2017 contestatorul a fost numit în funcția de director tehnic la punctul de lucru situat 

în localitatea P., jud. Iași.  

Apărările intimatei-apelante în sensul inexistenţei modificării funcţiei ocupate de 

contestator sunt lipsite de suport, actul poartă semnăturile părţilor la contractul de muncă 

prin urmare nu sunt sustenabile apărările privind caracterul de act preparatoriu a deciziei, de 

intenţie nematerializată. Este irelevantă din perspectiva efectelor inter partes lipsa menţiunii 

modificării funcţiei în programul Revisal, câtă vreme înscrisul depus la dosar în faţa 

instanţei de fond nu a fost contestat de intimata-apelantă la primul termen după depunerea 

înscrisului la dosar. 

Din această perspectivă, având în vedere postul susţinut a fi restructurat de intimată 

şi postul ocupat de contestator urmare a modificării contractului individual de muncă, 

condiţia desfiinţării postului nu apare a fi îndeplinită. 

Reorganizarea societății comerciale în scopul eficientizării activităţii poate constitui 

temei al efectuării unor concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, însă 

trebuie îndeplinite cerinţele prevăzute de lege, anume ca desfiinţarea postului să fie efectivă, 
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iar cauza să fie reală şi serioasă. Or, în cauza de faţă, condiţia desfiinţării postului ocupat de 

contestator nu a fost dovedită de intimata-apelantă. 

Înscrisurile depuse de apelantă alăturat cererii de apel, intitulate organigrama „GL” 

SA, prevăd în subordinea Directorului Post Vânzare un post de manager piese schimb care 

are, la rândul său, în subordine 6 posturi de vânzător piese, 4 posturi de consultant tehnic 

piese, 7 posturi de gestionar depozit şi 1 post referent operaţiuni piese la 24.03.2020 şi 

06.04.2020, iar la data de 04.05.2020 în subordinea Directorului Post Vânzare un post de 

manager piese schimb care are, la rândul său, în subordine 5 posturi de vânzător piese, 4 

posturi de consultant tehnic piese, 7 posturi de gestionar depozit şi 1 post referent operaţiuni 

piese. 

În condiţiile în care angajatorului îi revine sarcina probării desfiinţării postului, nu 

pot fi reţinute susţinerile apelantei vizând caracterul indiferent al denumirii posturilor în 

organigramă diferit de modalitatea în care sunt funcţiile denumite în COR, înscrisurile 

depuse de unitatea angajatoare fiind insuficiente în a se deduce concluzia identităţii între 

postul de vânzător piese din subordinea managerului piese schimb şi cel de director tehnic, 

nici de inginer mecanică agricolă.  

Este adevărat că, aşa cum a invocat apelanta, organizarea activităţii unei societăţi 

comerciale este atributul exclusiv al organelor sale de conducere şi că acestea pot decide, în 

funcţie de diverşi factori, economici, sociali, tehnologici etc., modificarea structurii interne a 

societăţii, a profilului, a obiectului de activitate, cu consecinţa imediată a modificării 

numărului de locuri de muncă sau a felului muncii oferite. În mod firesc, angajatorul are 

dreptul să elimine din statutul de funcţii locuri de muncă devenite neutile şi, ca urmare, să 

concedieze salariaţii care ocupă acele posturi. Cu toate acestea, în temeiul plenitudinii de 

competență și a dispozițiilor art. 5 C.proc.civ. instanţa de judecată are îndatorirea, în caz de 

sesizare, de a verifica – în procesul decizional al angajatorului – respectarea cerințelor de 

obiectivitate și efectivitate ale măsurii concedierii, precum şi al caracterului serios şi real al 

cauzei concedierii. Dacă oportunitatea măsurii este irelevantă din punct de vedere judiciar, 

aspectele privind efectivitatea măsurii, determinată de o cauză reală și serioasă au caracter 

legal și, deci, esențial în soluționarea contestație împotriva măsurii concediere unilaterale, 

întemeiată pe prevederile art. 65 C. Muncii.  

Or, din cuprinsul actelor pe care s-a întemeiat măsura concedierii, în limitele impuse 

și de art. 79 C. Muncii, nu rezultă motivul obiectiv, fără legătură cu persoana salariatului, la 

care face referire art. 65 alin. (2) C. muncii care a determinat în mod direct concedierea 

contestatorului (dintre toţi salariaţii societăţii) respectiv nu rezultă că, în realitate, 

desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat a fost cauzată exclusiv de un temei obiectiv, 

fără legătură cu persoana sa.  

Deși legea nu prevede expres, totuși caracterul obiectiv al concedierii individuale, 

întemeiată pe art. 65 C. Muncii (pentru motive ce nu țin de persoana salariatului) nu poate fi 

salvgardat decât prin stabilirea unor criterii transparente și imparțiale de distincţie între 

posturile afectate de măsura reorganizării, care să fie de natură a se subsuma cauzei reale și 

serioase, impuse de art. 65 C. Muncii. 

Actul decizional preliminar – Hotărârea nr 040501/04.05.2020, act extern deciziei 

contestate – aprobă desfiinţarea de posturi indicând expres la punctul f) un post de Front 

Desk Piese Schimb IS /Inginer Mecanică Agricolă din subordinea Managerului de piese 

schimb ocupat contestatorul X. Or, în condiţiile în care, potrivit organigramei, în structura 

organizatorică a societăţii existau anterior reorganizării 6 posturi identice, neexistând nici un 

act intern prealabil al angajatorului apt să determine concluzia că desfiinţarea postului 

contestatorului se impunea cu necesitate pentru raţiuni legate de eficientizarea activităţii 

societății comerciale nu se poate reţine cauza reală şi serioasă a desfiinţării locului de muncă 

al contestatorului. 

În aprecierea caracterului real şi serios al concedierii sunt relevante şi considerentele 

Curţii Constituţionale în cadrul Deciziei nr. 420/2013, decizie în care se arată in terminis 

următoarele: „Sintagma «cauză reală și serioasă» evocă fapte, ipoteze determinabile care să 
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excludă abordările subiective. Cauza este reală când prezintă un caracter obiectiv, fiind 

impusă de nevoia surmontării unor dificultăți tehnice, economice, de imperativul economic 

al creșterii productivității muncii, al adaptării la evoluțiile noilor tehnologii. Cauza este 

serioasă atunci când situația unității angajatorului este una gravă, amenințând evoluția sau 

chiar viabilitatea ei.” 

Reținând şi prevederile dispoziţiilor art. 79 C. muncii, care stabilesc expres că, în 

cazul unui conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de 

fapt şi de drept decât cele prevăzute în decizia de concediere, nici prin apărări realizate în 

faţa instanţei (referitoare la motivele concrete ale alegerii posturilor afectate de concediere) 

concluzionează instanţa de apel că prima instanţă a reţinut întemeiat că măsura concedierii 

dispusă prin decizia nr. 040510/04.05.2020 este nelegală. 

Pentru considerentele arătate, Curtea de Apel respinge apelul formulat de apelanta 

SC „GL” SA împotriva sentinţei civile nr. 1468/15.10.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

sentinţă pe care o păstrează. 

Având în vedere căderea în pretenţii a apelantei, cererea formulată de intimat şi 

dovedirea întinderii cheltuielilor efectuate în calea de atac a apelului, instanţa în temeiul 

dispozițiilor art. 453 C.proc.civ. obligă apelanta să îi plătească intimatului suma de 2500 lei 

cu titlul de cheltuieli de judecată în apel. 

 

2. Contestaţie împotriva notificării prevăzute de art. 31 alin. 3 Codul muncii; 

nulitatea absolută a clauzei din contractul individual de muncă ce prevede o durată mai 

mare a perioadei de probă decât cea stipulată în contractul colectiv de muncă; consecințe 

juridice, natura juridică și scopul legal al perioadei de probă, nulitatea notificării prev. de 

art. 31 alin. 3 Codul muncii, natura juridică a termenului de probă. Dreptul discreţionar 

al angajatorului de a notifica încetarea contractului. Posibilitatea cenzurării actului 

angajatorului de către instanţă 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii; 

Indice alfabetic: contestaţie împotriva notificării prev. de art. 31 alin. 3 Codul muncii, 

nulitatea absolută a clauzei din contractul individual de muncă ce prevede a durată 

mai mare a perioadei de probă decât cea prevăzută în contractul colectiv de muncă – 

consecințe juridice, natura juridică și scopul legal al perioadei de probă, nulitatea 

notificării prev. de art. 31 alin. 3 Codul muncii, natura juridică a termenului de 

probă; dreptul discreţionar al angajatorului de a notifica încetarea contractului; 

posibilitatea cenzurării actului angajatorului de către instanţă 

Temei de drept: art. 11, art. 31-33 Codul muncii, art. 8 Codul muncii, art. 58 Codul muncii  

 

Perioada de probă reprezintă o modalitate specifică prin care angajatorul verifică 

aptitudinile profesionale și personale ale salariatului angajat în unitate, pentru a se vedea 

dacă corespunde postului de ocupat. În egală măsură, perioada de probă profită și 

salariatului, care, executând sarcinile, atribuțiile și responsabilitățile presupuse de postul 

pe care s-a angajat, poate aprecia dacă condițiile generale de lucru oferite de angajator 

corespund așteptărilor sale. 

În măsura în care fie angajatorul, fie salariatul consideră nesatisfăcătoare persoana 

cocontractantului, aceștia au posibilitatea legală de a denunța contractul printr-o notificare 

scrisă, în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (3) C. muncii republicat.  

Rezultă din dispoziția legală enunțată că, pentru a se produce efectul de încetare a 

contractului individual de muncă în condițiile art. 31 alin. 3 C. muncii, este necesar a fi 

îndeplinite următoarele condiții: părțile contractate să fi convenit la încheierea contractului 

o perioadă de probă, pe parcursul perioadei de probă sau cel mai târziu la sfârșitul 

acesteia, oricare dintre părți să își manifeste voința de încetare a contractului, manifestarea 
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de voință să se concretizeze într-un înscris – notificare –, iar acest înscris să fie comunicat 

părții contractante într-o manieră aptă să conducă la informarea părţii. 

Aşa fiind în condiţiile în care la nivel de ramură de activitate, prin Contractul 

colectiv de muncă la nivel de sector bugetar „Sănătate” pe anii 2019-2021 (M.Of. Partea V, 

nr. 5 din 06.12.2019; înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 1206/4.11.2019), la art. 21 

alin. 1 s-a stabilit: „(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea 

contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile 

calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru 

funcțiile de conducere astfel: (…) c) 20 de zile – pentru personalul cu pregătire medie ce 

urmează să se angajeze în funcții de execuție medico-sanitare – surori medicale, 

brancardieri, infirmiere, maseuri, nămolari etc.” clauza din contractul individual de muncă 

97/30.01.2020 în care se prevede o perioadă de probă de 90 de zile pentru infirmierul 

debutant este în mod evident contrară dispoziţiilor ce reglementează durata perioadei de 

probă a personalului cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în funcţii de execuţie – 

medico-sanitare din contractul colectiv de muncă. 

Contrar susţinerilor apelantului, instanţa de apel reţine în acord cu considerentele 

expuse de judecătorul fondului, faptul că angajatul se poate prevala de dispoziţiile art. 38 

Codul muncii, inserarea în contractul individual de muncă a clauzei privind perioada de 

probă de 90 de zile şi nu de 20 de zile aşa cum este aceasta reglementată expres în 

contractul colectiv de muncă, reprezentând o restrângere a drepturilor angajatului al cărui 

statut este consolidat în cadrul raportului de muncă la expirarea termenului. 

Reţinând incidenţa dispoziţiilor art. 11 şi 38 Codul muncii, în acord cu art. 57 din 

Codul muncii, clauza din contractul individual de muncă ce prevede un termen de probă de 

90 de zile a fost în mod corect înlocuită cu dispoziţia mai favorabilă din contractul colectiv 

de muncă, în sensul că perioada de probă este de 20 de zile calendaristice. Începută la 

03.02.2020, perioada de probă de 20 de zile calendaristice era expirată la momentul 

emiterii notificării de încetare a contractului întemeiată pe dispoziţiile art. 31 alin. 3 Codul 

muncii, 27.03.2020. Contractul de muncă fiind consolidat, acesta poate înceta la iniţiativa 

angajatorului exclusiv în modalităţile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute expres de lege 

pentru procedura concedierii. Or, notificarea emisă de angajator nu respectă procedura 

prevăzută de lege în art. 61 şi următoarele şi art. 75-76 din Codul muncii, fiind corect 

anulată de instanţă, cu consecința reintegrării contestatorului în funcţia deţinută anterior 

emiterii notificării şi a obligării intimatului la plata către contestator a unei despăgubiri 

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

beneficiat salariatul, pe perioada dintre data încetării contractului individual de muncă 

(30.03.2020) şi data reintegrării efective. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

234/13.04.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 1788/2 decembrie 2020 Tribunalul Iași a admis în parte 

acţiunea completată formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimatul Institutul 

„Y” Iași. A constatat nulitatea absolută parţială a clauzei de la litera L (a) din contractul 

individual de muncă înregistrat sub nr. 97/30.01.2020, în partea referitoare la durata 

perioadei de probă, respectiv menţiunea „perioada de probă este de: 90 de zile 

calendaristice”. A constatat înlocuită de drept clauza nulă cu prevederea din Contractul 

colectiv de muncă înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sub nr. 

1206/04.11.2019, respectiv cu art. 21 alin. 1 lit. c), în sensul că perioada de probă este de: 20 

de zile calendaristice. A anulat Decizia nr. 252/27.03.2020 – Notificare conform art. 31 alin. 

3 Codul muncii, emisă de intimat. A dispus reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută 

anterior emiterii notificării. A obligat intimatul la plata către contestator a unei despăgubiri 

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

beneficiat salariatul, pe perioada dintre data încetării contractului individual de muncă 
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(30.03.2020) şi data reintegrării efective. A obligat intimatul la plata către contestator a 

sumei de 5000 lei cu titlu de daune morale. A obligat intimata la plata către contestator a 

sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecata (onorariu avocat). 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține că, în fapt, contestatorul a fost 

angajat al pârâtei pe post de infirmier, astfel cum rezultă din contractul individual de muncă 

nr. 97/30.01.2020, începând activitatea la data de 03.02.2020. Ocuparea postului a fost 

realizată în urma promovării concursului organizat de Institutul „Y” Iași în perioada 

septembrie-decembrie 2019. 

Prin contract, la litera L, Alte clauze, a) s-a stabilit: „perioada de probă este de: 90 

zile calendaristice.” 

La data de 11.03.2020 intimatul a emis o primă Decizie – Notificare conform art. 31 

alin. 3 Codul muncii, prin care în baza art. 31 alin. 3 din Codul muncii a dispus încetarea 

contractului de muncă începând cu 12.03.2020, decizie revocată la 12.03.2020. 

La data de 27.03.2020 intimatul a emis Decizia nr. 252/27.03.2020 – Notificare 

conform art. 31 alin. 3 Codul muncii prin care, în baza art. 31 alin. 3 din Codul muncii, a 

dispus încetarea contractului de muncă începând cu 30.03.2020. 

În drept, potrivit art. 31 alin. 3 Codul muncii: „Pe durata sau la sfârşitul perioadei de 

probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără 

preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.” 

Prin Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate pe anii 2019-

2021 (M.O. Partea V, nr. 5 din 06.12.2019; înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din 

data de 4.11.2019), la art. 21 alin. 1 s-a stabilit: „(1) Pentru verificarea aptitudinilor 

salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de 

probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de 

zile calendaristice pentru funcțiile de conducere astfel: 

a) medici, farmaciști, biologi, biochimiști, chimiști, profesori CFM, 

fiziokinetoterapeuți, asistenți medicali, dentiști, psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, 

superioare de scurtă durată sau postliceale: 

- 20 de zile - dacă au mai fost angajați în altă unitate sanitară; 

- 30 de zile - dacă au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanitară; 

- 90 de zile - debut în profesie; 

b) 30 de zile - alt personal cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată sau 

postliceală; 

c) 20 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în 

funcții de execuție medico-sanitare - surori medicale, brancardieri, infirmiere, maseuri, 

nămolari etc.; 

d) 30 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în 

funcții de execuție, altele decât medico-sanitare; 

e) 5 zile - pentru personalul necalificat; 

f) 30 de zile - pentru personalul ce urmează să ocupe posturi de conducere angajate 

în alte funcții în unitate; 

g) 45 de zile - pentru personalul provenit din altă unitate similară ce urmează să 

ocupe posturi de conducere; 

h) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar ce urmează să 

ocupe posturi de conducere; 

i) 90 de zile - pentru personalul ce urmează să ocupe posturi de conducere la debutul 

în profesie; 

j) nerespectarea perioadei de probă duce la nulitatea absolută a contractului 

individual de muncă. 

Analizând clauza, instanţa reţine că, prin aceasta, partenerii sociali au agreat ca 

aplicarea în concret a dispoziţiilor art. 31 din Codul muncii referitoare la perioada de probă 

şi la durata acesteia să se realizeze în mod diferenţiat, nu doar în raport de natura funcţiei, de 

conducere sau de execuţie, ci şi în interiorul funcţiilor de execuţie, ţinând de mai multe 
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criterii, respectiv: nivelul de pregătire în specialitate cerut pentru ocuparea postului 

(pregătire superioară, superioară de scurtă durată sau postliceală, pregătire medie, respectiv 

necalificat), tipul atribuţiilor (funcții de execuție medico-sanitare ori alte funcţii), experienţa 

anterioară în profesie şi în unităţi sanitare, cât priveşte categoria medici, farmaciști, biologi, 

biochimiști, chimiști, profesori CFM, fiziokinetoterapeuți, asistenți medicali, dentiști, 

psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, superioare de scurtă durată sau postliceale.  

În funcţie de aceste criterii, s-au stipulat în anumite cazuri perioade de probă mai 

scurte decât cele prevăzute de art. 31 din Cod, în timp ce la litera j s-a prevăzut că „j) 

nerespectarea perioadei de probă duce la nulitatea absolută a contractului individual de 

muncă.” 

În ceea ce priveşte perioada de probă, se reţine că, de regulă, aceasta nu este 

obligatorie, iar prevederea ei în contractul de muncă conduce la instabilitatea, la precaritatea 

raportului de muncă pe durata stabilită ca perioadă de probă, acesta putând înceta oricând pe 

parcursul sau la finalul perioadei, prin simpla notificare a oricărei părţi. 

Deşi dreptul de a denunţa unilateral contractul aparţine ambelor părţi, instituirea 

perioadei de probă serveşte în primul rând angajatorului, căci pe lângă răgazul de a verifica 

aptitudinile salariatului, înainte de a se stabiliza raportul de muncă, îi oferă şi o cale facilă de 

a înceta raportul de muncă în timpul sau la finalul perioadei de probă, printr-o notificare 

scrisă, fără motivare, spre deosebire de oricare altă ipoteză de încetare a contractului din 

iniţiativa sa, care presupune anumite proceduri, termene şi motivarea deciziei. 

Pentru angajat, singurul avantaj real al perioadei de probă este faptul că, spre 

deosebire de ipoteza demisiei, poate recurge la denunţarea contractului fără preaviz. 

Expirarea perioadei de probă înseamnă consolidarea automată a contractului de 

muncă, însoţită de tot corolarul de garanţii împotriva încetării ilegale a contractului, 

angajatul urmând a beneficia de acum înainte de toate drepturile şi garanţiile sus-menţionate, 

inclusiv de interdicţiile temporare de concediere, de procedurile speciale în caz de 

concediere pentru necorespundere profesională, precum şi de garanţiile ce însoţesc 

concedierea pentru motive disciplinare. 

Din această perspectivă, la finalul perioadei de probă angajatul devine, de fapt, 

titularul unor drepturi esenţiale în legislaţia muncii, drepturi la care nu ar putea renunţa, 

orice tranzacţie de acest fel fiind lovită de nulitate potrivit art. 38 din Codul muncii. De 

exemplu, nu s-ar putea insera în contractul de muncă clauze prin care angajatorul îşi arogă 

dreptul de a concedia salariatul doar prin decizii motivate şi angajatul renunţă a priori a 

dreptul de a fi parcursă procedura disciplinară ori la dreptul de a-i fi evaluată corespunderea 

profesională. 

În acest context, o perioadă de probă mai scurtă decât cea prevăzută maximal de 

legiuitor reprezintă cert un beneficiu în favoarea angajatului, acesta profitând de 

consolidarea mai rapidă a raporturilor de muncă şi putând invoca mai rapid drepturi precum 

cele sus-menţionate. 

Revenind la clauza din Contractul colectiv de muncă, se observă că are un scop mixt. 

Pe de o parte, prevede, în favoarea angajatorului, obligativitatea perioadei de probă, 

nerespectarea acesteia conducând la nulitatea contractului de muncă conform art. 21 alin. 1 

lit. j. Pe de altă parte, prevede în favoarea angajaţilor, având în vedere criterii legate de 

pregătirea şi experienţa profesională anterioară, perioade de probă mai scurte decât cea de 90 

de zile reglementată legal, aceasta din urmă fiind menţinută doar pentru persoanele aflate la 

debut în profesie şi doar pentru anumite categorii de salariaţi. 

În privinţa situaţiei contestatorului, se constată că a fost angajat al pârâtei pe post de 

infirmier, astfel cum rezultă din contractul individual de muncă nr. 97/30.01.2020. Prin 

contract, la litera L, Alte clauze, a) s-a stabilit „perioada de probă este de: 90 zile 

calendaristice.” 

Prin Contractul colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate pe anii 2019-

2021, (M.O. Partea V, nr. 5 din 06.12.2019; înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din 

data de 4.11.2019), la art. 21 alin. 1 s-a stabilit: 
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(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual 

de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru 

funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere 

astfel: 

c) 20 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în 

funcții de execuție medico-sanitare - ... infirmiere, ....; 

Or, potrivit art. 11 din Codul muncii Clauzele contractului individual de muncă, nu 

pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori 

prin contracte colective de muncă. 

Aceeaşi dispoziţie este prevăzută şi în art. 132 (4) din Legea 62/2011 şi este reluată 

în art. 9 alin. 1 din CCM: „contractele individuale de muncă nu vor putea prevedea drepturi 

sub limitele prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă la nivel de sector de 

activitate.” 

Întrucât instituirea prin CCM a unei perioade de probă de 20 de zile, mai scurtă decât 

cea prevăzută de art. 31 din Codul muncii, prin efectele pe care le generează, reprezintă în 

concret un drept al salariatului, instanţa apreciază că clauza prevăzută de litera L (a) din 

contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 97/30.01.2020, în partea referitoare la 

durata perioadei de probă, respectiv menţiunea „perioada de probă este de: 90 de zile 

calendaristice” este lovită de nulitate absolută, întrucât contravine evident dispoziţiilor 

derogatorii ale Contractului colectiv de muncă. 

Aceasta interpretare este în concordanţă şi cu principiile statuate prin Legea nr. 

62/2011: drepturile inserate într-un contract colectiv de muncă au un caracter minimal 

pentru drepturile care urmează a fi menţionate/negociate în cuprinsul contractului individual 

de muncă, contractele colective de muncă se aplică de la înregistrare, executarea contractului 

colectiv este obligatorie pentru părţi. 

De altfel, legiuitorul a interzis prin art. 38 din Codul muncii orice tranzacţionare a 

drepturilor salariaţilor, care sa aibă ca efect renunţarea la drepturi: „Salariaţii nu pot renunţa 

la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte 

renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este 

lovită de nulitate.” 

Apărarea pârâtei în sensul că prevederile contractului colectiv de muncă nu pot 

înlocui voinţa părţilor este vădit nefondată în contextul dispoziţiilor legale ce reglementează 

acest izvor de drept al muncii, care, odată cu intrarea sa în vigoare, devine parte a cadrului 

legal minimal, obligatoriu, în ce priveşte drepturile şi obligaţiile salariatului. 

Nici susţinerea conform căreia clauza nu ar conţine o limitare a drepturilor sub 

nivelul stabilit în lege ori în contractul colectiv de muncă nu este corectă, în condiţiile în 

care instituirea prin CIM a unei perioade de probă de 90 de zile, în loc de 20 de zile cum era 

prevăzut în CCM, înseamnă implicit renunţarea salariatului, în perioada cuprinsă între a 21-a 

zi şi a 90-a zi de la începerea raporturilor de muncă, la garanţiile împotriva încetării ilegale a 

contractului, la interdicţiile temporare de concediere, la procedurile speciale în caz de 

concediere pentru necorespundere profesională, precum şi la garanţiile ce însoţesc 

concedierea pentru motive disciplinare. 

Prin urmare, dând eficienţă dispoziţiilor art. 57 din Codul muncii, reluate şi în art. 46 

din CCM, se va constata înlocuită de drept clauza nulă cu prevederea din Contractul colectiv 

de muncă înregistrat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sub nr. 1206/04.11.2019, 

respectiv cu art. 21 alin. 1 lit. c), în sensul că perioada de probă este de: 20 de zile 

calendaristice. 

În consecinţă, se observă că perioada de probă, începută la 03.02.2020 expirase deja 

la data emiterii Notificării de încetare a contractului de către intimat în baza art. 31 din 

Codul muncii.  

Prin urmare, reţinând că în speţă a avut loc o veritabilă concediere şi observând că 

aceasta nu respectă procedura prevăzută de lege în art. 61 şi următoarele şi art. 75-76 din 

Codul muncii, instanţa de fond anulează Decizia nr. 252/27.03.2020 – Notificare conform 
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art. 31 alin. 3 Codul muncii, emisă de intimat – şi dispune reintegrarea contestatorului în 

funcţia deţinută anterior emiterii notificării. 

În baza art. 80 Codul muncii, tribunalul obligă intimatul la plata către contestator a 

unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi 

de care ar fi beneficiat salariatul, pe perioada dintre data încetării contractului individual de 

muncă (30.03.2020) şi data reintegrării efective. 

Cu privire la solicitarea de acordare a daunelor morale, instanţa reține că prevederile 

art. 253 alin. 1 Codul muncii reglementează răspunderea patrimonială a angajatorului față de 

salariat, angajatorul fiind obligat să îl despăgubească pe salariat în temeiul normelor și 

principiilor răspunderii civile contractuale, în cazul în care acesta a suferit un prejudiciu 

material sau moral din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau 

în legătură cu serviciul. 

În speţă, a fost stabilită fapta ilicită a angajatorului care a desfăcut nelegal contractul 

de muncă printr-o notificare nemotivată, deşi angajatul nu se mai afla în perioada de probă, 

faptă faţă de care se reţine culpa angajatorului, care trebuia şi putea să cunoască dispoziţiile 

legale care vizează raporturile dintre contractul colectiv de muncă şi contractul individual de 

muncă, precum şi dispoziţiile referitoare la procedura concedierii. 

În cazul unei concedieri prejudiciul încercat de angajat este inerent situaţiei, 

legiuitorul prevăzând în art. 80 acordarea de despăgubiri egale cu salariile de care a fost 

lipsit angajatul, indexate, majorate şi reactualizate. 

Însă, astfel se acoperă doar prejudiciul material prezumat legal, în timp ce cauza 

poate releva şi alte prejudicii materiale sau morale suferite de angajat. 

Contestatorul a invocat prejudicii morale cuantificate la 10.000 lei, cauzate de 

suferinţe psihice, stres, consum nervos, generate de măsura luată şi care fusese precedată de 

o măsură similară, dar revocată la scurt timp, afectarea prestigiului profesional, a demnităţii 

şi onoarei, a arătat că i-a fost afectată situaţia întrucât a renunţat la un alt loc de muncă 

pentru a ocupa locul obţinut prin concurs, prefigurând o stabilitate a locului de muncă. 

Instanţa nu decelează în cauză elemente apte de a afecta prestigiul profesional, 

demnitatea şi onoarea contestatorului, iar încrederea angajatului în stabilitatea unui loc de 

muncă este o prezumţie personală fără suport în realităţile economice şi care nu poate fi 

legată cauzal de fapta intimatului în producerea vreunui prejudiciu.  

Însă, rămânerea fără loc de muncă afectează îndeplinirea nevoilor primordiale ale 

salariatului, respectiv cele fiziologice şi de securitate, aflate la baza piramidei lui Maslow, 

prin lipsirea de resursele necesare desfăşurării vieţii cotidiene. Din această perspectivă, este 

indubitabil faptul că salariatul resimte un stres acut după o concediere nelegală, stare care a 

putut fi exacerbată în speţă atât de emiterea a două notificări de încetare a contractului în 

mai puţin de o lună de zile (la 11 martie şi la 27 martie), dar şi de emiterea deciziei în 

perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 165/2020, limitarea libertăţii de mişcare 

şi situaţia epidemiologică generând dificultăţi în găsirea rapidă a unui alt loc de muncă. 

Din această perspectivă, există un prejudiciu moral cert generat de conduita 

angajatorului, pe care instanţa îl cuantifică la 5.000 lei, sumă pusă de tribunal în sarcina 

intimatului. 

În ceea ce priveşte cererea contestatorului de obligare a intimatului la plata 

cheltuielilor de judecată, în temeiul disp. art. 453 C.proc.civ., tribunalul o admite, obligând 

intimatul să îi plătească contestatorului suma de 1000 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, 

reprezentând onorariu de avocat, potrivit chitanţelor depuse la dosar. 

Prin opinia separată, asistentul judiciar consideră că acţiunea trebuia respinsă, pentru 

următoarele considerente: 

Cu privire la capătul de cerere privind anularea Notificării/Deciziei nr. 237/2020 de 

încetare a contractului individual de muncă al contestatorului, ca fiind emisă după încheierea 

perioadei de probă de 20 de zile prevăzută de dispozițiile art. 21 alin. 1 lit. a) din Contractul 

Colectiv de Muncă la nivel de sector bugetar Sănătate pe anii 2019-2021, se apreciază că 

acesta este neîntemeiat. 
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Este adevărat că între Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate națională în 

domeniul sănătății şi salariați, reprezentați, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011, prin: 

Federația SANITAS din România, Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, 

Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, Blocul Național Sindical, Confederația 

Sindicală Națională „Meridian” a fost încheiat un contract colectiv de muncă aplicabil 

raporturilor de muncă în domeniul sanitar, în perioada 2010-2021. 

Din analiza probatoriului administrat în cauză reiese împrejurarea că între reclamant 

şi pârât a fost încheiat un contract individual de muncă, ce prevedea printre altele şi existenţa 

unei perioade de probă de 90 de zile, astfel cum prevăd dispozițiile art. 31 Codul muncii. 

Cu privire la natura juridică a perioadei de probă, astfel cum s-a stabilit în doctrină, 

într-o primă opinie, reprezintă o clauză de dezicere de contract consacrată legal, o condiţie 

rezolutorie care afectează însăşi existenţa contractului de muncă. 

De altfel şi Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 653/2011, a stabilit că raporturile 

de muncă au un caracter precar, fiind consolidate doar după expirarea perioadei de probă. 

Într-o altă opinie, suntem, în mod evident, în prezenţa unui drept al angajatorului şi 

pentru că acesta are posibilitatea să dispună încetarea contractului de muncă în perioada de 

probă, fără motivarea deciziei, printr-o simplă notificare, fapt ce echivalează cu denunţarea 

unilaterală a contractului.  

Dreptul de a stabili o perioadă de probă este un drept ce aparţine exclusiv 

angajatorului, acestuia fiindu-i recunoscută şi consacrată aptitudinea de a fixa sau nu o 

perioadă de probă, scopul fiind acela de a verifica atât compatibilitatea profesională, cât şi 

pe cea personală dintre angajator şi viitorul angajat. 

În opinia separată nu este agreată opinia conform căreia dreptul la perioada de probă 

este un drept al angajatului, întrucât - analizând scopul urmărit de legiuitor în momentul 

edictării normei în discuţie – se observă că se urmăreşte protejarea angajatorului, în sensul 

că i se permite, prin uzarea de perioada de probă, să îşi creeze un colectiv de angajaţi bine 

pregătiţi profesional, dar şi cu posibilitate de integrare în colectiv, toate aceste caracteristici 

fiind suficiente pentru a susţine că dreptul la a stabili perioada de probă este un drept 

recunoscut angajatorului.  

Pornind de la acest lucru se apreciază că, din momentul semnării contractului 

individual de muncă, cu o perioadă de probă de 90 de zile, angajatul nu poate invoca, 

ulterior, că a renunţat la un drept al său, acela de a avea o perioadă de probă mai mică, în 

concret 20 de zile, astfel cum a fost stabilit prin CCM 2019-2021. 

Se mai consideră că, în această situaţie, angajatul nu se poate prevala în proces de 

aplicabilitatea art. 38 Codul muncii, conform căruia salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce 

le sunt recunoscute prin lege, orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea sau limitarea 

acestor drepturi fiind lovită de nulitate. 

Pentru a putea fi aplicabilă această dispoziţie legală este necesară îndeplinirea a cel 

puţin două condiţii şi anume: angajatul trebuie să fie titularul dreptului ce se pretinde a fi 

încălcat şi actul semnat să prevadă o renunţare sau diminuare a dreptului salariatului. Or, aşa 

cum s-a arătat, nu putem vorbi despre un drept al angajatului, cu atât mai mult despre un 

drept absolut al acestuia. 

Prin urmare, se consideră că nu putem vorbi despre aplicarea dispozițiilor art. 46 

alin. 4 din CCM, coroborate cu dispozițiile art. 38 Codul muncii, angajatul – prin semnarea 

contractului de muncă – fiind de acord cu toate clauzele inserate. 

În concluzie, angajatorul a acţionat în conformitate cu dispozițiile art. 31 Codul 

muncii, notificarea de încetare a contractului de muncă fiind un act legal emis. 

Având în vedere aceste aspecte şi caracterul dependent al capetelor de cerere privind 

reintegrarea salariatului, respectiv plata despăgubirilor reprezentând drepturile salariale 

majorate şi indexate de care ar fi beneficiat salariatul, şi aceste capete de cerere ar fi trebuit 

respinse. 

De asemenea, atât timp cât actul emis este unul în conformitate cu legea, nici 

solicitarea de obligare a unităţii angajatoare la plata daunelor morale, nu poate fi primită. 

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdoojvgm/legea-dialogului-social-nr-62-2011?d=2020-12-21
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Mai mult, în cauză, cu privire la acest capăt de cerere, sarcina probei îi revenea 

angajatului; or, nu putem vorbi despre o dovadă a existenţei abuzului de drept care să 

determine obligarea angajatorului la plata daunelor morale, adică nu a fost dovedită una din 

condiţiile esenţiale ale atragerii răspunderii delictuale, anume existenţa faptei. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel intimatul Institutul „Y” Iaşi, considerând-o 

nelegală și netemeinică. 

Susţine apelantul că, la data emiterii Notificării/deciziei de încetare a contractului 

individual de muncă în temeiul art. 31 alin. 3 Codul muncii, contestatorul se afla în timpul 

perioadei de probă, astfel încât emiterea Notificarea/decizia de încetare a contractului 

individual de muncă al contestatorului s-a realizat în mod legal.  

În aceste condiţii, perioada de probă de 90 de zile prevăzută în contractul de muncă 

este absolut legală. De altfel, contractul individual de muncă prevede în mod expres că 

postul ocupat de contestator este de debutant, aspect ce incumbă faptul că nu era necesară 

nicio dovadă a vechimii în specialitate sau în muncă. Contractul individual de muncă nr. 

26/2020 încheiat între părţi, prevede la pct. L, lit. a) că perioada de probă este de 90 de zile 

calendaristice.  

Invocă decizia Curţii Constituţionale nr. 653/2011, prin care s-a stabilit că raporturile 

de muncă au un caracter precar, fiind consolidate doar după expirarea perioadei de probă. 

Angajatul nu se poate prevala în proces de aplicarea art. 38 Codul muncii, întrucât, pentru a 

putea fi aplicabilă această dispoziţie legală este necesară îndeplinirea a cel puţin două 

condiţii şi anume: angajatorul trebuie să fie titularul dreptului ce se pretinde a fi încălcat şi 

actul semnat să prevadă o renunţare sau diminuare a dreptului salariatului.  

Prin urmare, consideră că nu pot fi aplicate dispoziţiile art. 46 alin. 4 din CCM, 

coroborate cu dispoziţiile art. 38 Codul muncii, angajatul, prin semnarea contractului 

individual de muncă, fiind de acord cu toate clauzele înserate, angajatorul acţionând în 

conformitate cu dispozițiile art. 31 din Codul muncii. 

Având în vedere aceste aspecte şi caracterul dependent al capetelor de cerere privind 

reintegrarea salariatului, respectiv plata despăgubirilor reprezentând drepturile salariale 

majorate şi indexate de care ar fi beneficiat acesta, şi aceste capete de cerere ar fi trebuit 

respinse. De asemenea, atât timp cât actul este unul în conformitate cu legea, nici solicitarea 

de obligare a unităţii angajatoare la plata daunelor morale nu poate fi primită. 

Mai mult, în cauză, cu privire la acest capăt de cerere, sarcina probei îi revenea 

angajatorului; or, nu se poate vorbi despre o dovadă a existenţei abuzului de drept care să 

determine obligarea angajatorului la plata daunelor morale, adică nu a fost dovedită una din 

condiţiile esenţiale ale atragerii răspunderii delictuale, anume existenţa faptei.  

Prin semnarea contractului individual de muncă, reclamantul şi-a asumat și clauza 

privind perioada de proba astfel încât aplicarea dispoziţiilor art. 31 art. 3 Codul muncii s-a 

făcut în conformitate cu legea. 

Cum încetarea contractului individual de muncă al reclamantului s-a realizat în 

conformitate cu art. 31 din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii, emiterea 

notificării/deciziei atacate este perfect legală. 

În ce priveşte daunele morale acordate, pârâtul-apelant consideră că instanţa de fond 

nu a motivat în niciun mod acordarea lor.  

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefundat, 

considerând că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, judecătorul fondului 

făcând o corectă aplicare a reglementărilor din Contractul colectiv de muncă şi din Codul 

muncii. 

În mod legal instanţa a dispus anularea clauzei de la litera L (a) din Contractul 

individual de muncă şi a constatat înlocuită de drept clauza nulă cu cea prevăzută la art. 21 

alin. 1 lit. (c) din Contractul colectiv de muncă aplicabil sectorului bugetar Sănătate pe anii 

2019-2020 (M.O. Partea V, nr. 5 din 06.12.2019, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 

din data de 4.11.2019) cu perioada de probă de 20 de zile, prevăzută în mod imperativ de 
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Contractul colectiv de muncă şi anularea, pe cale de consecinţă, a Notificării/Deciziei ca 

fiind emisă peste termenul legal. 

Invocă dispoziţiile art. 38 din Codul muncii care instituie o limitare a libertăţii 

contractuale în sensul că salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin 

lege, dispoziţie legală faţă de care, raportat la faptul că instituirea prin CCM a unei perioade 

de probă de 20 de zile reprezintă în concret un drept al salariatului, rezultă că este nelegală 

stipularea în contractual individual de muncă a unei clauze prin care salariatul la renunţă 

dreptul de a fi supus perioadei de probă agreată prin CCM, acceptând o perioadă peste limita 

prevăzută de părţile dialogului social. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile din CCM, respectiv 

art. 9 alin. (1) CCM. 

Din interpretarea şi aplicarea coroborată a dispoziţiilor imperative ale art. 46 alin. 4 

din Contractul colectiv de muncă şi art. 57 alin. 4 din Codul muncii din care rezultă că, deşi 

angajatorul a stabilit o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice în contractul individual 

de muncă, această clauză trebuie înlocuită de drept cu perioada de probă imperativ prevăzută 

de contractul colectiv de muncă, respectiv 20 de zile calendaristice. 

Notificarea contestată a fost emisă la data de 27 martie 2020, deci cu mult peste 

termenul de probă de 20 de zile calendaristice. Prin urmare, încetarea raporturilor de muncă 

între părţi a fost ilegală pentru că s-a realizat într-o formă pentru care expirase perioada 

procedurală de aplicabilitate practică. 

Dacă instanţa de apel ar aprecia nelegală soluţia instanţei de fond cu privire la 

anularea clauzei din contractul de muncă referitoare la perioada de probă (şi ar desfiinţa 

hotărârea sub acest aspect), reiterează argumentele de la judecata în fond privind anularea 

Notificării/Deciziei de încetare a Contractului individual de muncă ca urmare a constatării 

abuzului de drept al angajatorului. 

Notificarea de încetare a CIM s-a realizat prin voinţa unilaterală a angajatorului 

pentru motive străine de spiritul legii, reprezentând expresia unul abuz de drept al 

angajatorului. în cauză, raportat la modul de reglementare a abuzului de drept, apreciind că 

acesta a interpretat şi aplicat în mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, 

dispoziţiile art. 31 din Codul muncii cu privire la dreptul său de încetare a CIM în perioada 

de probă, iar repararea prejudiciului cauzat prin abuzul de drept presupune restabilirea 

situaţiei anterioare, ceea ce nu se poate realiza decât prin anularea de către instanţă a 

Notificării de încetare a CIM. 

Coroborând dispoziţiile alin. 1 şi ale alin. 3 ale art. 31 Codul muncii, rezultă că, în 

raport de scopul pentru care s-a instituit perioada de probă – acela al verificării aptitudinilor 

salariatului – angajatorul nu ar putea să-şi manifeste voinţa unilaterală în sensul încetării 

raportului de muncă decât în limita acestui scop, pentru a se evita un eventual abuz de drept 

contrar principiilor fundamentale ale dreptului la muncă – principiul bunei-credinţe, 

negocierea condiţiilor de muncă, dreptul la stabilitatea în muncă şi protecţia salariaţilor. Per 

a contrario, este abuzivă încetarea raporturilor de muncă care are alt temei, întrucât 

angajatorul în acest caz şi-ar exercita dreptul într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar 

bunei-credinţe, astfel încât judecătorul trebuie să dispună blocarea exercitării dreptului 

dincolo de limitele sale normale, rezonabile şi conforme bunei-credinţe. 

Reia în continuare intimatul motivele de fapt invocate în faţa instanței de fond, cu 

privire la desfacerea contractului de muncă măsură care este lipsită de legalitate şi 

temeinicie apreciind că, prin probele administrate în cauză, a dovedit dincolo de orice 

îndoială că încetarea raporturilor de muncă nu a avut în vedere activitatea desfăşurată sau 

aptitudinile acestuia, că nu i s-a adus la cunoştinţă existenţa unor carenţe în activitate, 

angajatorul nu a emis nici un act prin care să acorde un calificativ nesatisfăcător și nici nu a 

fost întocmit un raport de verificare a aptitudinilor. 

De altfel, prin soluţia pronunţată în dosarul nr. 7XXX/99/2019 al Tribunalului Iaşi la 

data de 05.11.2020 s-a respins cererea de anulare a concursului organizat pentru ocuparea 

acestor posturi, astfel încât, deocamdată – cu autoritate de lucru judecat provizorie – o 

instanţă s-a pronunţat cu privire la legalitatea concursului. 
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În esenţă, situaţia de fapt incidentă în cauză nu este cea avută în vederea în 

notificarea/decizia contestată, în realitate angajatorul nu a încetat contractul individual de 

muncă pentru motivul prevăzut de lege, ci pentru cu totul alte considerente, care exced 

scopului pentru care legiuitorul a reglementat art. 31 alin. 1 şi 3.  

Apreciază că notificarea de încetare a contractului pentru motivul insuficienţei 

fondurilor reprezintă o deturnare a prevederii legale de la scopul pentru care a fost instituită, 

urmărindu-se de către intimat înlăturarea efectelor financiare aparent negative ale unor 

măsuri de management considerate defectuoase de noua conducere, prin recurgerea la o 

măsură de încetare a raporturilor de muncă a tuturor peroanelor aflate în perioada de probă 

angajate în urma concursului din august-decembrie 2020, în lipsa unor motivaţii interne 

legate de aptitudinile acestor salariaţi. 

Încheierea unui contract de muncă având inserată o perioadă de probă presupune 

precaritatea raporturilor de muncă sub un singur aspect – existenţa aptitudinilor salariatului 

de a ocupa postul. Prin urmare, în măsura în care integrarea şi adaptarea de cerinţe are loc cu 

succes, angajatul are o speranţă legitimă că va ocupa postul în continuare. În lipsa oricărei 

dovezi cu privire la o verificare a aptitudinilor, consideră că are loc o încălcare a principiului 

încrederii legitime, susceptibilă să angajeze răspunderea angajatorului, în contextul în care 

încetarea CIM are loc la nici două luni de la încheiere, pe motivul insuficienţei fondurilor 

salariate. Mai mult, apreciază că încheierea unui contract de muncă, chiar cu perioadă de 

probă, nu presupune niciodată nesiguranţa drepturilor salariale şi nu poate fi considerat 

încheiat sub condiţia rezolutorie a existenţei fondurilor necesare 

În concluzie, în speţă este evidentă deturnarea prevederilor art. 31 C. muncii de la 

scopul pentru care au fost instituite, prin încetarea raporturilor de muncă ale tuturor 

persoanelor angajate în urma concursului din perioada august-decembrie 2019 şi aflate în 

perioada de probă. 

Chiar dacă notificarea emisă nu trebuie motivată, aceasta trebuie să fie expresia 

exercitării cu bună-credință a drepturilor, iar în privinţa angajatorului presupune concluzia 

necorespunderii angajatului pentru postul respectiv. în caz contrar s-ar ajunge la un abuz de 

drept din partea angajatorului care ar putea înceta contractul după bunul plac, cu încălcarea 

flagrantă a drepturilor angajatului. Dreptul angajatorului de a denunţa unilateral contractul 

individual de muncă este abuziv câtă vreme s-a dovedit că motivul real al acestei denunţări 

nu a avut nicio legătură cu aptitudinile profesionale ale reclamantei. 

Deşi contractul de muncă nu este definitivat decât la expirarea perioadei de probă, 

angajatul are dreptul de a fi păstrat în funcţie în situaţia în care s-a constatat în acest interval, 

corespunderea sa postului. Perioada de probă reprezintă practic probarea, verificarea 

aptitudinilor profesionale ale angajatului şi stabilirea dacă acesta corespunde sau nu 

postului. 

Faţă de toate considerentele arătate în precedent, solicită respingerea apelului şi 

menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Prin concluziile scrise, depuse la dosar la data de 08.04.2021, apelantul reia în esenţă 

criticile sentinţei instanţei de fond invocate şi în motivele de apel, apreciind că Tribunalul 

Iași trebuia să rețină în cauză incidenţa disp. art. 31 din Codul muncii şi să constate că în 

cauză perioada de proba aplicabilă este cea de 90 de zile, stabilită prin CIM.  

Analizând actele şi lucrările dosarului raportat la motivele invocate şi dispoziţiile 

legale aplicabile, Curtea reţine următoarele: 

Chestiunea litigioasă dedusă judecăţii prin apelul formulat de pârâtul-apelant Y 

vizează natura juridică a perioadei de probă cu impact asupra legalităţii clauzei contractuale 

privind instituirea perioadei de probă de 90 de zile la încheierea contractului individual de 

muncă al reclamantului-intimat X, angajat pe postul de infirmier debutant. 

Potrivit disp art. 31 Codul muncii: „(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la 

încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 

90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice 

pentru funcţiile de conducere. (…) (3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, 
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contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, 

la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. (4) Pe durata 

perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute 

în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, 

precum şi în contractul individual de muncă.”  

Textul de lege reglementează o modalitate specifică prin care angajatorul verifică 

aptitudinile profesionale și personale ale salariatului angajat în unitate, pentru a se vedea 

dacă corespunde postului de ocupat. În egală măsură, perioada de probă profită și 

salariatului, care, executând sarcinile, atribuțiile și responsabilitățile presupuse de postul pe 

care s-a angajat, poate aprecia dacă condițiile generale de lucru oferite de angajator 

corespund așteptărilor sale. 

În măsura în care fie angajatorul, fie salariatul consideră nesatisfăcătoare persoana 

cocontractantului, au posibilitatea legală de a denunța contractul printr-o notificare scrisă, în 

condițiile prevăzute de art. 31 alin. (3) C. muncii republicat.  

Interpretarea dată de apelantă dispoziţiilor art. 31 în sensul că beneficiul exclusiv al 

dreptului de a stabili perioada de probă aparţine angajatorului contravine conţinutului 

explicit al dispoziţiei mai sus enunţate. Câtă vreme contractul de muncă se încheie în baza 

consimţământului părţilor, clauza contractuală privind instituirea şi durata perioadei de 

probă urmează acelaşi regim, fiind supusă principiului negocierii instituit de dispozițiile art. 

37 Codul muncii. Potrivit dispozițiilor art. 38 din Codul muncii orice tranzacţie prin care se 

urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestora este 

lovită de nulitate, iar potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 11 din Codul muncii clauzele 

contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul 

minim stabilit prin acte normative ori contracte colective de muncă. 

Aşa fiind, în condiţiile în care la nivel de ramură de activitate, prin Contractul 

colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate pe anii 2019-2021 (M.O. Partea V, nr. 

5 din 06.12.2019, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din data de 4.11.2019), la art. 

21 alin. 1 s-a stabilit: „(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea 

contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile 

calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru 

funcțiile de conducere astfel: (…) c) 20 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce 

urmează să se angajeze în funcții de execuție medico-sanitare - surori medicale, brancardieri, 

infirmiere, maseuri, nămolari etc.” clauza din contractul individual de muncă 97/30.01.2020 

în care se prevede o perioadă de probă de 90 de zile pentru infirmierul debutant este în mod 

evident contrară dispoziţiilor ce reglementează durata perioadei de probă a personalului cu 

pregătire medie ce urmează să se angajeze în funcţii de execuţie – medico-sanitare din 

contractul colectiv de muncă. 

Contrar susţinerilor apelantului, instanţa de apel reţine în acord cu considerentele 

expuse de judecătorul fondului, faptul că angajatul se poate prevala de dispoziţiile art. 38 

Codul muncii, inserarea în contractul individual de muncă a clauzei privind perioada de 

probă de 90 de zile şi nu de 20 de zile aşa cum este aceasta reglementată expres în contractul 

colectiv de muncă, reprezentând o restrângere a drepturilor angajatului al cărui statut este 

consolidat în cadrul raportului de muncă la expirarea termenului. 

Reţinând incidenţa dispoziţiilor art. 11 şi 38 Codul muncii, în acord cu art. 57 din 

Codul muncii, clauza din contractul individual de muncă ce prevede un termen de probă de 

90 de zile a fost în mod corect înlocuită cu dispoziţia mai favorabilă din contractul colectiv 

de muncă, în sensul că perioada de probă este de 20 de zile calendaristice. Începută la 

03.02.2020 perioada de probă de 20 de zile calendaristice era expirată la momentul emiterii 

notificării de încetare a contractului întemeiată pe dispoziţiile art. 31 alin. 3 Codul muncii, 

27.03.2020. Contractul de muncă fiind consolidat acesta poate înceta la iniţiativa 

angajatorului exclusiv în modalităţile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute expres de lege 

pentru procedura concedierii. Or, notificarea emisă de angajator nu respectă procedura 

prevăzută de lege în art. 61 şi următoarele şi art. 75-76 din Codul muncii, fiind corect 
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anulată de instanţă cu reintegrării contestatorului în funcţia deţinută anterior emiterii 

notificării şi obligării intimatului la plata către contestator a unei despăgubiri egale cu 

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

salariatul, pe perioada dintre data încetării contractului individual de muncă (30.03.2020) şi 

data reintegrării efective. 

În ceea ce priveşte acordarea daunelor morale, instanţa de fond a analizat 

îndeplinirea condiţiilor atragerii răspunderii contractuale a angajatorului, considerentele 

sentinţei cuprinzând motivele pentru care cererea contestatorului a fost parţial admisă, critica 

apelantului privind lipsa motivării acordării daunelor morale fiind vădit nefondată. 

Pentru considerentele arătate, Curtea de Apel – în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 

1 C.proc.civ. – a respins ca nefondat apelul formulat de pârâtul Institutul „Y” Iaşi împotriva 

sentinţei nr. 1788/02.12.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care a păstrat-o. 

În temeiul disp. art. 453 C.proc.civ., reţinând căderea în pretenţii a apelantului şi 

dovedirea de intimat a întinderii cheltuielilor de judecată, Curtea a obligat apelantul-pârât la 

plata în favoarea reclamantului-intimat a sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată 

în apel. 

 

3. Contestaţie împotriva notificării prev. de art. 31 alin. 3 Codul muncii. Nulitatea 

notificării. Scopul legal și natura juridică a perioadei de probă. Natura juridică a 

termenului de probă. Dreptul discreţionar al angajatorului de a notifica încetarea 

contractului. Posibilitatea cenzurării actului angajatorului de către instanţă. Actul de 

comunicare a notificării către cocontractant 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 

Indice alfabetic: contestaţie împotriva notificării prev. de art. 31 alin. 3 Codul muncii; 

nulitatea notificării prev. de art. 31 alin. 3 Codul muncii; scopul legal și natura 

juridică a perioadei de probă; natura juridică a termenului de probă; dreptul 

discreţionar al angajatorului de a notifica încetarea contractului; posibilitatea 

cenzurării actului angajatorului de către instanţă; actul de comunicare a notificării 

către cocontractant 

Temei de drept: art. 31-33 Codul muncii, art. 8 modul Muncii, art. 1326 C.civ. 

 

Exercițiul dreptului recunoscut angajatorului de a denunța contractul individual de 

muncă în perioada de probă trebuie să se circumscrie limitelor externe dar şi a celor 

interne, potrivit scopului în vederea căruia a fost recunoscute de lege şi fără a încălca 

drepturile co-contractantului. Altfel, acest drept trece din spațiul exercitării cu bună-

credință a drepturilor recunoscute de lege în spațiul exercitării lui abuzive, dincolo de 

limitele stabilite prin lege. 

Perioada de probă reprezintă o modalitate specifică prin care angajatorul verifică 

aptitudinile profesionale și personale ale salariatului angajat în unitate, pentru a se vedea 

dacă corespunde postului de ocupat. În egală măsură, perioada de probă profită și 

salariatului, care, executând sarcinile, atribuțiile și responsabilitățile presupuse de postul 

pe care s-a angajat, poate aprecia dacă condițiile generale de lucru oferite de angajator 

corespund așteptărilor sale. 

În măsura în care fie angajatorul, fie salariatul consideră nesatisfăcătoare persoana 

cocontractantului, au posibilitatea legală de a denunța contractul printr-o notificare scrisă, 

în condițiile prevăzute de art. 31 alin. (3) C. mun., republicat.  

Rezultă din dispoziția legală enunțată că pentru a se produce efectul de încetare a 

contractului individual de muncă în condițiile art. 31 alin. 3 este necesar a fi îndeplinite 

următoarele condiții: părțile contractate să fi convenit la încheierea contractului o perioadă 

de probă, pe parcursul perioadei de probă sau cel mai târziu la sfârșitul acesteia, oricare 

dintre părți să își manifeste voința de încetare a contractului, manifestarea de voință să se 
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concretizeze într-un înscris - notificare iar acest înscris să fie comunicat părții contractante 

într-o manieră aptă să conducă la informarea părţii. 

Pe lângă condiția formei scrise, impusă explicit de către legiuitor părților dintr-un 

contract individual de muncă aflat în perioada de probă, notificarea de denunțare trebuie să 

îndeplinească și o condiție implicită a motivelor care au stat la baza deciziei, motive care să 

fie în legătură directă cu scopul perioadei de probă acela al verificării aptitudinilor 

salariatului. Lipsa obligației angajatorului de a prezenta în scris motivele care-l determină 

să denunțe contractul nu poate dobândi semnificația unei libertăți depline de a înceta 

contractul individual de muncă. O astfel de interpretare este contrară dispoziţiilor art. 8 din 

Codul muncii care impun părţilor în raportul de muncă respectarea principiilor 

fundamentale ale consensualismului, bunei-credinţe, informării şi consultării. Exercițiul 

dreptului recunoscut angajatorului de a denunța contractul individual de muncă în perioada 

de probă trebuie să se circumscrie limitelor externe dar şi a celor interne, potrivit scopului 

în vederea căruia a fost recunoscute de lege şi fără a încălca drepturile co-contractantului, 

altfel aceste drept trece din spațiul exercitării cu bună-credință a drepturilor recunoscute de 

lege în spațiul exercitării lui abuzive, dincolo de limitele stabilite prin lege. 

Art. 31 reglementează o modalitate simplificată a procedurii încetării contractului 

individual de muncă, aplicabilă pe durata perioadei de probă, înțeleasă ca intervalul de 

timp necesar angajatorului pentru a se convinge de aptitudinile angajatului dar și 

angajatului care are posibilitatea să denunțe contractul dacă acesta nu corespunde 

așteptărilor sale. În cazul în care, pe durata perioadei de probă, oricare dintre părți dorește 

încetarea contractului, concluzionând că nu doresc consolidarea relaţiei de muncă, este 

suficientă manifestarea de voință, exteriorizată în forma scrisă. Notificarea scrisă prevăzută 

de art. 31 alin 3 Codul muncii este un act unilateral, prin care angajatorul sau angajatul își 

manifestă voința în sensul încetării contractului individual de muncă. 

Codul muncii se completează cu dispozițiile Codului civil, iar în privința actului 

unilateral disp. art. 1326 cod civil impun comunicarea actului unilateral atunci când actul 

stinge un drept al destinatarului sau când informarea este necesară potrivit naturii actului, 

iar în ipoteza actului unilateral supus comunicării, efectele actului juridic se produc de la 

momentul comunicării. 

Sancțiunea care intervine în ipoteza nerespectării condițiilor prevăzute de art. 31 

alin. 3 la emiterea actului unilateral al notificării este nulitatea (art. 1246 cod civil), iar 

sancțiunea nulității nu poate fi aplicată decât în condițiile expres şi limitativ prevăzute de 

lege (art. 10 Cod civil).  

Or, art. 31 alin 3 Codul muncii prevede că pe durata sau la sfârșitul perioadei de 

probă, contractul individual de muncă poate înceta „exclusiv printr-o notificare scrisă, fără 

preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia”.  

Având în vedere maniera de redactare a textului, rezultă că manifestarea de voință a 

părții în sensul încetării contractului de muncă trebuie să îmbrace formă scrisă, iar data 

acestui înscris trebuie să se situeze în intervalul perioadei de probă sau la sfârșitul 

perioadei de probă.  

Actul de comunicare este distinct și ulterior emiterii notificării. Comunicarea 

determină momentul producerii efectelor actului, pe când forma scrisă a actului şi 

respectarea intervalului de timp în care această manifestare de voinţă poate să apară sunt 

condiţii de validitate a actului. În acest sens, este aplicabil prin analogie, considerentul 109 

al deciziei nr. 34/2016 a ÎCCJ „Comunicarea, ca act distinct de decizia de concediere, 

reprezintă o situație de fapt, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă, inclusiv cu 

martori și prezumții.”  

Actul de comunicare a notificării către cocontractant, fiind un act distinct de actul 

de dezicere, iar condiția comunicării notificării până la sfârșitul perioadei de probă nefiind 

prevăzută de lege, nu poate fi dedusă pe cale de interpretare. Este real că notificarea scrisă 

implică și un act de comunicare, notificarea având semnificația încunoștințării, aducerii la 

cunoștință, dar condițiile de validitate ale actului unilateral de voință sunt contemporane cu 
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momentul emiterii, astfel încât doar manifestarea unilaterală de voință consemnată în actul 

notificare trebuie să intervină cel mai târziu la sfârșitul perioadei de probă nu și 

comunicarea, care determină exclusiv momentul de la care efectul actului unilateral, valid, 

se produce. 

De altfel, în situația în care, oricare dintre părți alege să denunțe contractul de 

muncă la sfârșitul perioadei de probă, exercitându-și dreptul în limitele sale interne, 

comunicarea actului în interiorul perioadei de probă ar fi quasi-imposibilă. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

291/21.04.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 1784/2 decembrie 2020 Tribunalul Iași a admis în parte 

acţiunea formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimat IPS Iași. A anulat Decizia 

nr. 295/27.03.2020 – Notificare conform art. 31 alin. 3 Codul muncii, emisă de intimat şi a 

dispus reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior emiterii notificării. A obligat 

intimatul la plata către contestator a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, pe perioada dintre data 

încetării contractului individual de muncă (30.03.2020) şi data reintegrării efective. A 

obligat intimatul la plata către contestator a sumei de 5000 lei cu titlu de daune morale. A 

obligat intimata la plata către contestator a sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de 

judecata (onorariu avocat). 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

În fapt, contestatorul a fost angajat al pârâtei pe post de asistent medical generalist, 

astfel cum rezultă din contractul individual de muncă nr. 10/06.01.2020, începând activitatea 

la data de 07.01.2020. Ocuparea postului a fost realizată în urma promovării concursului 

organizat de Institutul de psihiatrie Socola laşi în perioada septembrie-decembrie 2019. 

Prin contract, la litera L. Alte clauze a) s-a stabilit că perioada de probă este de: 90 

zile calendaristice. 

La data de 11.03.2020 intimatul a emis o primă Decizie – Notificare conform art. 31 

alin. 3 Codul muncii, nr. 96/11.03.2020, prin care – în baza art. 31 alin. 3 din Codul muncii 

– a dispus încetarea contractului de muncă începând cu 12.03.2020, decizie revocată la 

12.03.2020 prin Decizia nr. 172. 

La data de 27.03.2020 intimatul a emis Decizia nr. 295/27.03.2020 – Notificare 

conform art. 31 alin. 3 Codul muncii prin care – în baza art. 31 alin. 3 din Codul muncii – a 

dispus încetarea contractului de muncă începând cu 30.03.2020. 

În drept, potrivit art. 31 C.muncii: „(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, 

la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel 

mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile 

calendaristice pentru funcţiile de conducere. (...) 

(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă 

poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre 

părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. 

(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are 

toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în 

regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.” 

Prin Contractul colectiv de muncă la Nivel de Sector Bugetar Sănătate pe anii 2019-

2021 (M.O. Partea V, nr. 5 din 06.12.2019; înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 1206 din 

data de 4.11.2019), la art. 21 s-a stabilit: „(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la 

încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 

90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice 

pentru funcțiile de conducere astfel: 



26 

a) medici, farmaciști, biologi, biochimiști, chimiști, profesori CFM, 

fiziokinetoterapeuți, asistenți medicali, dentiști, psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, 

superioare de scurtă durată sau postliceale: 

- 20 de zile - dacă au mai fost angajați în altă unitate sanitară; 

- 30 de zile - dacă au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanitară; 

- 90 de zile - debut în profesie; 

b) 30 de zile - alt personal cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată sau 

postliceală; 

c) 20 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în 

funcții de execuție medico-sanitare - surori medicale, brancardieri, infirmiere, maseuri, 

nămolari etc.; 

d) 30 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în 

funcții de execuție, altele decât medico-sanitare; 

e) 5 zile - pentru personalul necalificat; 

f) 30 de zile - pentru personalul ce urmează să ocupe posturi de conducere angajate 

în alte funcții în unitate; 

g) 45 de zile - pentru personalul provenit din altă unitate similară ce urmează să 

ocupe posturi de conducere; 

h) 60 de zile - pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar ce urmează să 

ocupe posturi de conducere; 

i) 90 de zile - pentru personalul ce urmează să ocupe posturi de conducere la 

debutul în profesie; 

j) nerespectarea perioadei de probă duce la nulitatea absolută a contractului 

individual de muncă.(...) 

(3) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile și are toate 

obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în 

regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă. 

(4) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât 

o singură perioadă de probă. 

(5) Prin excepție, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situația în 

care acesta debutează la același angajator într-o nouă funcție sau profesie ori urmează să 

presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase, cu 

consultarea organizațiilor sindicale reprezentative din unitate, afiliate organizațiilor 

semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă. 

(6) Perioada de probă constituie vechime în muncă. 

(7) Angajarea succesivă a mai mult de 3 persoane pe perioade de probă pentru 

același post este interzisă, într-un interval de maximum 12 luni.” 

Analizând clauza, instanţa de fond a reţinut că, prin aceasta, partenerii sociali au 

agreat ca aplicarea în concret a dispoziţiilor art. 31 din Codul muncii referitoare la perioada 

de probă şi la durata acesteia să se realizeze în mod diferenţiat, nu doar în raport de natura 

funcţiei, de conducere sau de execuţie, ci şi în interiorul funcţiilor de execuţie, ţinând de mai 

multe criterii, respectiv: nivelul de pregătire în specialitate cerut pentru ocuparea postului 

(pregătire superioară, superioară de scurtă durată sau postliceală, pregătire medie, respectiv 

necalificat), tipul atribuţiilor (funcții de execuție medico-sanitare ori alte funcţii), experienţa 

anterioară în profesie şi în unităţi sanitare, cât priveşte categoria medici, farmaciști, biologi, 

biochimiști, chimiști, profesori CFM, fiziokinetoterapeuți, asistenți medicali, dentiști, 

psihologi, logopezi etc. cu studii superioare, superioare de scurtă durată sau postliceale.  

În funcţie de aceste criterii, s-au stipulat în anumite cazuri perioade de probă mai 

scurte decât cele prevăzute de art. 31 din Cod, în timp ce la litera j s-a prevăzut că: „j) 

nerespectarea perioadei de probă duce la nulitatea absolută a contractului individual de 

muncă.” 

Clauza din Contractul colectiv de muncă, se observă că are un scop mixt. Pe de o 

parte, prevede, în favoarea angajatorului, obligativitatea perioadei de probă, nerespectarea 
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acesteia conducând la nulitatea contractului de muncă conform art. 21 alin. 1 lit. j. Pe de altă 

parte, prevede în favoarea angajaţilor, având în vedere criterii legate de pregătirea şi 

experienţa profesională anterioară, perioade de probă mai scurte decât cea de 90 de zile 

reglementată legal, aceasta din urmă fiind menţinută doar pentru persoanele aflate la debut 

în profesie şi doar pentru anumite categorii de salariaţi. 

În privinţa situaţiei contestatorului, se constată din înscrisurile anexate acţiunii că se 

afla la debutul în profesie, astfel că potrivit clauzelor CCM, concretizate în contractul 

individual de muncă încheiat între părţi, acesta era supus unei perioade de probă de 90 de 

zile, perioadă care a început să curgă la 07.01.2020, urmând a se împlini la 07.04.2020, 

Deciziile nr. 96/11.03.2020 și respectiv nr. 295/27.03.2020 – Notificare conform art. 31 alin. 

3 Codul muncii, de încetare a contractului individual de muncă nr. 10/06.01.2020 începând 

cu 12.03.2020, respectiv cu 30.03.2020, în temeiul art. 31 alin. 3 din Codul muncii, fiind 

emise în interiorul perioadei de probă. 

În ceea ce priveşte perioada de probă, se reţine că, de regulă, aceasta nu este 

obligatorie, iar prevederea ei în contractul de muncă conduce la precaritatea raportului de 

muncă pe durata stabilită ca perioadă de probă, acesta putând înceta oricând pe parcursul sau 

la finalul perioadei, prin simpla notificare a oricărei părţi. 

În privința naturii juridice a perioadei de probă, în doctrină şi jurisprudenţă aceasta 

este tratată fie drept clauză legală de dezicere, în favoarea ambelor părţi, fie condiţie 

rezolutorie care afectează existenţa contractului individual de muncă. 

Având în vedere scopul declarat al perioadei de probă, astfel cum reiese din 

conţinutul art. 31 Codul muncii, instanţa reţine că această clauză, deşi definită ca una de 

dezicere, nu semnifică în nici un caz o facultate discreţionară de terminare a contractului, în 

favoarea angajatorului. 

În materia dreptului civil, clauza de dezicere reprezintă un dreptul potestativ stabilit 

în favoarea uneia sau fiecăreia dintre părțile contractante, în virtutea căruia titularul(ii) lui 

poate denunța unilateral contractul pe care l-a încheiat, indiferent de voința celeilalte părți 

care nu va putea în nici un fel împiedica desființarea contractului. Facultatea de dezicere este 

discreționară, putând fi executată fără a fi necesară justificarea ei. Clauza de dezicere este 

independenta de orice idee de culpa a părţii contractante, reprezentând simpla posibilitate 

acordată unei dintre părți de a se răzgândi, iar ca excepție atât de la regula instituită de art. 

969 Cod civil, cât și de la aceea potrivit cu care orice condiție/clauza potestativă este nulă, 

ea poate produce efecte numai dacă este prevăzută expres, clar și neechivoc. 

Or, perioada de probă reprezintă intervalul de timp în care se verifică aptitudinile 

salariatului. Prin urmare, posibilitatea încetării contractului de o manieră simplificată, 

prevăzută în art. 31 alin. 3 C.muncii, este corolarul dreptului discreţionar al angajatorului de 

a-şi alege de pe piaţa muncii persoanele pe care le consideră potrivite pentru post, din 

perspectiva aptitudinilor observate în cursul perioadei de probă.  

De altfel, chiar Curtea Constituţională, în Decizia nr. 653/2011, a reţinut că „art. 31 

din Codul muncii instituie posibilitatea angajatorului, dar şi a angajatului de a evalua 

condiţiile exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce reies din contractul individual de muncă, 

având posibilitatea de a înceta raporturile de muncă fie la sfârşitul perioadei de probă, fie la 

termenul stabilit, fie chiar anterior. Aşadar, pe durata perioadei de probă, raporturile de 

muncă au un caracter precar, nefiind consolidate decât după expirarea acestei perioade şi 

numai dacă salariatul corespunde profesional postului în care este încadrat ori dacă este 

mulţumit de acel post şi doreşte să continue activitatea. Beneficiul sistării raporturilor de 

muncă prin simpla notificare serveşte ambelor părţi ale contractului”. 

În Decizia nr. 334/2012, a reţinut Curtea Constituţională că: „De aceea, pentru a 

verifica aptitudinile profesionale ale angajatului, legiuitorul a introdus şi o condiţie specială, 

aplicabilă raportului de muncă astfel încheiat, şi anume notificarea prevăzută la art. 31 alin. 

(3) din Codul muncii, notificare ce nu trebuie motivată şi care echivalează cu faptul că 

aptitudinile profesionale ale angajatului nu corespund cerinţelor postului. Este o decizie 

discreţionară luată de angajator, acesta deţinând o poziţie care presupune inclusiv luarea 
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unei atare decizii. De altfel, clauza contractuală criticată încurajează perfecţionarea 

profesională continuă a angajaţilor, fiind convenită şi agreată de ambele părţi la încheierea 

contractului”. 

Necorespunderea salariatului pentru postul în cauză nu este echivalentă cu 

necorespunderea profesională - cauză de concediere în temeiul dispoziţiilor art. 61 alin. (1) 

lit. d) Codul muncii. Scopul stabilirii perioadei de probă este tocmai de a se stabili dacă 

angajatul corespunde postului din punct de vedere obiectiv – pregătire profesională, 

performanţe, dar şi din punct de vedere subiectiv – adaptarea la noul loc de muncă, la 

specificul activităţii, la noul colectiv de lucru. Prin urmare, şi aprecierea angajatorului cu 

privire la îndeplinirea de către angajat a acestor condiţii este una ce poartă un anume grad de 

subiectivism, derivat, în principal, din prerogativa acestuia de a-şi organiza activitatea 

potrivit necesităţilor. 

Aşadar, respectând dreptul angajatorului de a alege omul potrivit şi înţelegând 

nevoia de supleţe în această perioadă incipientă a formării raportului de muncă, legiuitorul a 

permis angajatorului să pună punct raportului de muncă fără a motiva măsura, scutindu-l pe 

acesta şi cruţându-l pe angajat de o evaluare profesională negativă sau, în anumite cazuri, de 

eventuale consecinţe disciplinare, prin raportare la cerinţele unui post insuficient cunoscut 

persoanei. 

Deşi nu este necesară indicarea motivului de necorespundere a salariatului în 

conţinutul notificării şi al deciziei de încetare a raporturilor de muncă, existenţa acestei 

cauze a încetării contractului se deduce din însăşi luarea acestei măsuri de către angajator, 

prin emiterea notificării şi a deciziei.  

Astfel, notificarea prevăzută de art. 31 alin. 3, deşi nu prevede motivarea ca şi 

condiţie de formă, totuşi nu poate semnifica faptul că este lipsită de orice motiv care să o 

întemeieze în fapt. Chiar dacă notificarea emisă de una din părți nu trebuie motivată, aceasta 

trebuie să fie expresia exercitării cu bune-credințe a drepturilor, dreptul părților de a denunța 

unilateral contractul individual de muncă nu poate fi calificat ca fiind drept absolut, care nu 

comportă limitări. 

În conformitate cu dispozițiile art. 8 din Codul muncii „relațiile de muncă se bazează 

pe principiul consensualității și al bunei-credințe. Pentru buna desfășurare a relațiilor de 

muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și se vor consulta reciproc, în 

condițiile legii și ale contractelor colective de muncă.” 

Din cuprinsul prevederilor redate anterior reiese că, deși părțile au dreptul de a înceta 

raporturile de muncă în mod unilateral, fără a fi necesara motivarea notificării scrise, acest 

drept nu poate fi interpretat în sensul posibilității părţilor de a denunța contractul în mod 

abuziv, fără respectarea principiului bunei-credințe în desfășurarea relațiilor de muncă. 

În acest context, în doctrină şi jurisprudenţă a fost constatată posibilitatea existenţei 

unui abuz de drept săvârşit de angajator prin emiterea notificării de încetare a contractului de 

muncă în perioada de probă. Acelaşi lucru a fost reţinut şi de Curtea Constituţională, de 

exemplu prin Decizia nr. 653/2011: „Cu toate acestea, deşi angajatorul nu trebuie să îşi 

motiveze decizia de încetare a contractului individual de muncă, Curtea apreciază că o 

eventuală atitudine abuzivă a acestuia ... ar putea fi contestată în faţa instanţei de judecată 

în virtutea principiului bunei-credinţe în desfăşurarea relaţiilor de muncă, principiu 

consacrat de art. 8 din Codul muncii, dar şi de art. 57 din Constituţie.” 

Prin urmare, este evident faptul că, spre deosebire de clauza de dezicere, dreptul 

angajatorului de a emite notificarea în baza art. 31 din Codul muncii nu este o facultate 

discreţionară, nu reprezintă pur şi simplu un drept de a se răzgândi, căci văzută astfel 

perioada de probă ar transforma obligaţia angajatorului într-o condiţie rezolutorie pur 

potestativă, care, deşi valabilă în contractele civile pure, nu poate fi acceptată în cadrul 

contractelor individuale de muncă. 

În concluzie, dacă scopul perioadei de probă este de verificare a potrivirii dintre 

salariat şi postul ocupat, atunci funcţionează prezumţia că notificarea de încetare, deşi 

nemotivată în scris, are la bază o nepotrivire a angajatului cu postul, nepotrivire a cărei 
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constatare, efectuată prin însăşi actul emiterii notificării, conduce la concluzia inexistenţei 

aptitudinilor necesare ocupării postului în persoana acelui angajat. 

Însă, această prezumţie poate fi răsturnată de angajat, prin probarea faptului că 

emiterea notificării a avut la bază motive străine de verificarea aptitudinilor sale, de 

potrivirea sa personală cu postul oferit de angajator. 

Astfel, nu este de competența instanţei să substituie aprecierea angajatorului cu 

propria apreciere în ceea ce privește rezultatul unei perioade de probă și aptitudinile unui 

angajat, controlul instanţei limitându-se la existenţa unui abuz. 

De altfel, în sensul competenţei instanţei de a verifica buna-credinţă a părţilor şi lipsa 

abuzului sau a unei erori manifeste în exercitarea drepturilor privitoare la încetarea 

contractului în perioada de probă, sunt şi hotărârile pronunţate de Tribunalul Funcţiei 

Publice al Uniunii Europene, de exemplu în cauzele F-83/15 Antonio Pujante Cuadrupani 

împotriva Agenției GNSS European (GSA), F-5/12 Slawomir Bogusz împotriva Agenției 

Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor 

Membre ale Uniunii Europene (Frontex) – paragraful 72. 

În speţă, din probele administrate (adresă către Ministerul Sănătăţii nr. 

6236/24.03.2020, Proces-verbal de consultare cu sindicatele nr. 6131/23.03.2020, Extras din 

concluziile Raportului de Gardă nr. 5913/19.03.2020, înregistrări audio-video pe suport CD, 

aflat la Registrul mijloacelor de probă) rezultă faptul că motivele emiterii notificării de 

încetare a raportului de muncă al contestatorului nu au avut legătură cu aptitudinile sale 

profesionale, cu potrivirea sa pe postul oferit, ci s-au avut în vedere consideraţii străine de 

persoana contestatorului şi de aptitudinile sale profesionale. Mai exact, motivul determinant, 

cauza emiterii notificării a fost insuficienţa fondurilor de care dispune intimatul pentru plata 

drepturilor salariale ale angajaţilor Institutului, scopul fiind pentru redresarea economică a 

activităţii institutului (astfel cum se consemnează în Proces verbal de consultare cu 

sindicatele nr. 6131/23.03.2020, Extras din concluziile Raportului de Gardă nr. 

5913/19.03.2020).  

Din înscrisuri rezultă faptul că s-a analizat situaţia economică a unităţii, concluzia 

fiind că încărcătura bugetară cu cheltuielile salariale a ajuns la 93% din veniturile totale 

încasate de la CAS Iaşi, cauza acestei situaţii fiind angajarea a 91 de persoane în urma 

concursului desfăşurat în perioada august 2019 – ianuarie 2020. 

Prima soluţie analizată, dar neagreată de sindicate şi de medicii participanţi la 

raportul de gardă, a fost de asigurare a fondurilor necesare pentru plata salariilor prin 

reducerea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase de la 63% la 50%. A doua soluţie, 

agreată de toţi participanţii, şi care a primit şi girul Ministerului Sănătăţii, a fost cea de 

desfacere în bloc a contractelor de muncă ale persoanelor angajate la începutul anului 2020. 

Or, având în vedere scopul perioadei de probă şi motivele reglementării unei 

proceduri flexibile de terminare a raporturilor dintre părţi în această perioadă, este evident că 

emiterea notificării de încetare a contractului pentru motivul insuficienţei fondurilor unităţii 

reprezintă o deturnare a prevederii legale de la scopul pentru care a fost instituită, 

urmărindu-se de către intimat înlăturarea efectelor financiare aparent negative ale unor 

măsuri de management considerate defectuoase de către noua conducere, prin recurgerea la 

o măsură de încetare a raporturilor de muncă tuturor persoanelor aflate în perioada de probă 

angajate în urma concursului din august-decembrie 2020, în lipsa unor motivaţii interne 

legate de aptitudinile acestor salariaţi. 

Din perspectiva art. 8 Codul muncii, buna-credinţă în raporturile de muncă 

presupune ca fiecare parte să îşi exercite drepturile în limitele lor interne, potrivit scopului în 

vederea căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile co-contractantului. 

Ieşirea din sfera bunei credinţe se produce în condiţia coexistenţei a două elemente, 

specifice abuzului de drept, respectiv: 

– elementul obiectiv, caracterizat prin utilizarea dreptului intr-o maniera contrara 

scopului, finalității pentru care a fost reglementat de lege, actul abuziv negăsindu-si o 

motivare legitima. 
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– elementul subiectiv, materializat în exercitarea cu mala fides a dreptului, fără a 

putea justifica un interes legitim. 

Doctrina a identificat condițiile ce trebuiesc îndeplinite cumulativ, pentru 

determinarea caracterului abuziv al actului: 

1. partea care săvârșește actul abuziv este titularul dreptului și are capacitate pentru 

a-l exercita; 

2. dreptul este exercitat în limitele sale externe, așa cum sunt definite de lege. Dacă 

s-ar depăși limitele externe, actul ar fi ilegal. Distincția intre actul ilegal și cel abuziv o 

constituie tocmai scopul pentru care este întocmit, dacă utilizarea este conformă cu spiritul 

legii, așa s-a arătat mai sus; 

3. este alterat scopul dreptului, astfel încât acesta din urmă servește scopul celui care 

face abuz de drept, iar nu interesul pentru care a fost reglementat de lege; 

4. dreptul este exercitat cu rea-credință, titularul acestuia având reprezentarea 

producerii unui rezultat vătămător; 

5. urmare a exercitării abuzive a dreptului sunt încălcate drepturile celeilalte părți. 

Or, încheierea unui contract de muncă având inserată o perioadă de probă presupune 

precaritatea raportului de muncă sub un singur aspect – existenţa aptitudinilor salariatului de 

a ocupa postul. Prin urmare, în măsura în care integrarea şi adaptarea la cerinţe are loc cu 

succes, angajatul are o speranţă legitimă că va ocupa postul în continuare. 

Deşi angajatorul dispune de o marjă foarte largă de apreciere, totuşi angajatul are 

dreptul de a invoca protecția încrederii legitime în existenţa şi sustenabilitatea financiară a 

postului, în condiţiile în care a participat la un concurs pentru ocuparea postului, desfăşurat 

de o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, după parcurgerea unor etape de 

fundamentare şi aprobare a scoaterii la concurs a posturilor. 

În această privință, dacă este adevărat că angajatul trebuie, în principiu, să suporte 

riscurile economice inerente schimbării locului de muncă, şi că, în cazul unui contract de 

muncă cu perioadă de probă, aceste riscuri includ, în special, posibilitatea de a i se înceta 

raporturile într-un stadiu incipient, totuşi se poate constata o încălcare a principiului 

încrederii legitime susceptibilă să angajeze răspunderea angajatorului în cazul în care 

încetarea contractului are loc la circa două luni după încheiere, pe motivul insuficienţei 

fondurilor salariale, aspect care depăşeşte riscurile inerente încheierii contractului cu 

perioadă de probă. 

Angajatorul, aflat în poziţia dominantă, e cel care oferă postul, pe baza organigramei, 

a statului de funcţii, acestea fiind aprobate pentru a satisface anumite nevoi de personal, şi 

oferă şi salariul, în baza unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat. Cu atât mai mult în 

cazul unei instituţii publice, se poate presupune rezonabil faptul că sustenabilitatea 

financiară a posturilor a făcut obiectul analizei în perioada de aprobare a concursului.  

Or, încheierea unui contract de muncă, cu sau fără perioadă de probă, nu presupune 

niciodată nesiguranţa drepturilor salariale şi nu poate fi considerat în nici o situaţie a fi 

încheiat sub condiţia rezolutorie a existenţei fondurilor necesare. Prin urmare, lipsa banilor 

nu dă în nici o situaţie dreptul de a concedia pur şi simplu angajaţii. 

Astfel, în speţă este evidentă deturnarea prevederilor art. 31 Codul muncii de la 

scopul pentru care au fost instituite, prin încetarea raporturilor de muncă tuturor persoanelor 

angajate în urma concursului din perioada august-decembrie 2019 şi aflate în perioadă de 

probă.  

Din această perspectivă, angajatorul a creat o situaţie diferită între angajaţi aflaţi în 

situaţii similare (angajaţii în urma concursului din perioada august-decembrie 2019) în baza 

unui criteriu străin de cel reglementat legal (anume aptitudinile personale), respectiv cel al 

aflării în perioada de probă. Însă, raportul de muncă al persoanei aflate în perioada de probă 

diferă de celelalte raporturi de muncă exclusiv sub aspectul posibilităţii angajatorului să 

pună punct raportului de muncă fără a motiva măsura, fără o evaluare profesională, fără 

cercetare disciplinară, dar nu îl exclude pe angajat de la celelalte drepturi, cum sunt cele 

vizând nediscriminarea. 
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Din punct de vedere subiectiv, intimatul a avut reprezentarea producerii unui rezultat 

vătămător şi a utilizării procedurii prevăzute de art. 31 din Codul muncii într-un scop diferit 

de cel avut în vedere de legiuitor, împrejurare ce reiese din faptul că a solicitat în acest sens 

lămuriri de la Ministerul Sănătăţii. Răspunsul Ministerului în sensul legalităţii măsurii de 

emitere a notificărilor de încetare a contractelor în perioada de probă nu poate modifica 

concluzia instanţei nici cu privire la legalitatea procedurii, nici în privinţa poziţiei subiective 

a intimatului. Deşi avea la îndemână posibilitatea legală de a implementa măsuri de 

reorganizare a unităţii, inclusiv prin desfiinţarea de posturi în măsura necesităţilor, în 

condiţiile în care randamentul bugetar al instituţiei cu finanţare integrală din fonduri proprii 

nu permitea susţinerea tuturor angajaţilor, totuşi intimatul a procedat în fapt la transferarea 

problemelor financiare ale unităţii către angajaţii aflaţi în perioada de probă, aceştia 

suportând astfel o sarcină exorbitantă, în dezacord cu dispoziţiile legale de protecţie a 

salariaţilor.  

Prin urmare, tribunalul a reţinut că emiterea notificării de încetare a contractului de 

muncă al contestatorului s-a realizat pentru motive străine de spiritul legii, reprezentând 

expresia unui abuz de drept al angajatorului intimat, motiv pentru care va anula Decizia nr. 

295/27.03.2020 – Notificare conform art. 31 alin. 3 Codul muncii, emisă de intimat şi a 

dispus reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior emiterii notificării. 

În baza art. 80 Codul muncii, a obligat intimatul la plata către contestator a unei 

despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de 

care ar fi beneficiat salariatul, pe perioada dintre data încetării contractului individual de 

muncă (30.03.2020) şi data reintegrării efective. 

Cu privire la solicitarea de acordare a daunelor morale, tribunalul reține că 

prevederile art. 253 alin. 1 Codul muncii reglementează răspunderea patrimonială a 

angajatorului față de salariat, angajatorul fiind obligat să îl despăgubească pe salariat în 

temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, în cazul în care acesta a 

suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii 

obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

În speţă, a fost stabilită fapta ilicită a angajatorului care a desfăcut nelegal contractul 

de muncă printr-o notificare nemotivată, deşi angajatul nu se mai afla în perioada de probă, 

faptă faţă de care se reţine culpa angajatorului, care trebuia şi putea să cunoască dispoziţiile 

legale care vizează raporturile dintre contractul colectiv de muncă şi contractul individual de 

muncă, precum şi dispoziţiile referitoare la procedura concedierii. 

În cazul unei concedieri prejudiciul încercat de angajat este inerent situaţiei, 

legiuitorul prevăzând în art. 80 acordarea de despăgubiri egale cu salariile de care a fost 

lipsit angajatul, indexate, majorate şi reactualizate. 

Însă, astfel se acoperă doar prejudiciul material prezumat legal, în timp ce cauza 

poate releva şi alte prejudicii materiale sau morale suferite de angajat. 

Contestatorul a invocat prejudicii morale cuantificate la 10.000 lei, cauzate de 

suferinţe psihice, stres, consum nervos, generate de măsura luată şi care fusese precedată de 

o măsură similară, dar revocată la scurt timp, afectarea prestigiului profesional, a demnităţii 

şi onoarei, a arătat că i-a fost afectată situaţia întrucât a renunţat la un alt loc de muncă 

pentru a ocupa locul obţinut prin concurs, prefigurând o stabilitate a locului de muncă. 

Instanţa nu decelează în cauză elemente apte de a afecta prestigiul profesional, 

demnitatea şi onoarea contestatorului, iar încrederea angajatului în stabilitatea unui loc de 

muncă este o prezumţie personală fără suport în realităţile economice şi care nu poate fi 

legată cauzal de fapta intimatului în producerea vreunui prejudiciu.  

Însă, rămânerea fără loc de muncă afectează îndeplinirea nevoilor primordiale ale 

salariatului, respectiv cele fiziologice şi de securitate, aflate la baza piramidei lui Maslow, 

prin lipsirea de resursele necesare desfăşurării vieţii cotidiene. Din această perspectivă, este 

indubitabil faptul că salariatul resimte un stres acut după concediere, stare care a putut fi 

exacerbată în speţă atât de emiterea a două notificări de încetare a contractului în mai puţin 

de o lună de zile (la 11 martie şi la 27 martie), dar şi de emiterea deciziei în perioada stării 
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de urgenţă instituite prin Decretul nr. 165/2020, limitarea libertăţii de mişcare şi situaţia 

epidemiologică generând dificultăţi în găsirea rapidă a unui alt loc de muncă. 

Din această perspectivă, există un prejudiciu moral cert generat de conduita 

angajatorului, pe care instanţa îl cuantifică la 5.000 lei, sumă pusă de instanță în sarcina 

intimatului. 

În ceea ce priveşte cererea contestatorului de obligare a intimatului la plata 

cheltuielilor de judecată, în temeiul disp. art. 453 C.proc.civ., instanţa o admite şi obligă 

intimatul să-i plătească contestatorului suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, 

reprezentând onorariu de avocat, potrivit chitanţelor depuse la dosar. 

Prin opinia separată, un asistent judiciar consideră că acţiunea formulată de 

contestatoarea X trebuia respinsă, din următoarele considerente: 

Din analiza probatoriului administrat în cauză reiese împrejurarea că între 

contestatoare şi intimată a fost încheiat un contract individual de muncă, ce prevedea printre 

altele şi existenţa unei perioade de probă de 90 de zile, astfel cum prevăd dispozițiile art. 31 

Codul muncii potrivit cu care: „(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea 

contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile 

calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru 

funcţiile de conducere. 

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se 

realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile 

calendaristice. 

(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă 

poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre 

părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia. 

(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate 

obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în 

regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.” 

Cu privire la natura juridică a perioadei de probă, astfel cum s-a stabilit în doctrină, 

într-o primă opinie reprezintă o clauză de dezicere de contract consacrată legal, o condiţie 

rezolutorie care afectează însăşi existenţa contractului de muncă. 

De altfel şi Curtea Constituţională prin Decizia nr. 653/2011 a stabilit că raporturile 

de muncă au un caracter precar, fiind consolidate doar după expirarea perioadei de probă. 

Într-o altă opinie, în mod evident, suntem în prezenţa unui drept al angajatorului care 

are posibilitatea să dispună încetarea contractului de muncă în perioada de probă, fără 

motivarea deciziei, printr-o simplă notificare, fapt ce echivalează cu denunţarea unilaterală a 

contractului.  

Dreptul de a stabili o perioadă de probă este un drept ce aparţine exclusiv 

angajatorului, acestuia fiindu-i recunoscută şi consacrată aptitudinea de a fixa sau nu o 

perioadă de probă, scopul fiind acela de a verifica atât compatibilitatea profesională, cât şi 

pe cea personală dintre angajator şi viitorul angajat. 

Angajatorul uzează de o normă legală pentru a se evita intrarea într-o zonă a 

dreptului care îngreunează procedura încetării raporturilor de muncă. 

Angajatorul nu abuzează de această normă, ci o utilizează în situaţii concrete cu 

scopul evitării unor cheltuieli suplimentare, inutile din moment ce are la dispoziţie un 

asemenea instrument şi, prin urmare, nu i se poate reproşa faptul că este diligent şi utilizează 

normele legale, cu atât mai mult cu cât în perioada de probă suntem în prezenţa unui raport 

de muncă precar, cu o posibilitate flexibilă de încetare a acestuia. 

Raportul de muncă nefiind consolidat, nu poate oferi o protecţie maximă salariatului. 

Stipularea perioadei de probă în contractul de muncă atrage aplicarea art. 31 Codul 

muncii şi îşi are izvorul în voinţa părţilor care au prevăzut o asemenea clauză, efectele 

imperative ale legii răsfrângându-se asupra efectelor pe care le produce o astfel de menţiune 

asupra relaţiilor contractuale dintre părţi. 
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În opinia separată, se consideră că nu se poate vorbi despre o aplicare discreţionară şi 

abuzivă a dispozițiilor art. 31 Codul muncii, în condiţiile în care se discută despre un raport 

de muncă cu caracter precar. Chiar dacă s-ar accepta că notificarea de încetare a raporturilor 

de muncă a fost emisă doar pentru sigurul motiv că nu ar fi existat fonduri pentru plata 

salariilor, aşa cum susţine contestatoarea, totuşi intenţia directă în săvârşirea abuzului de 

drept de către angajator nu poate fi reţinută.  

Angajatorul, dacă ar fi reală această situaţie a lipsei fondurilor şi acesta ar constitui 

singurul motiv al încetării raportului de muncă, era pus în situaţia de a alege între vechii 

angajaţi cu raporturi de muncă ce erau consolidate şi protejate absolut şi contractele de 

muncă afectate practic de această clauză de dezicere sau condiţie rezolutorie. 

Prin urmare, adoptarea unei soluţii de genul celei solicitate în sensul consolidării 

contractelor de muncă aflate în perioada de probă şi restructurarea prin reducerea celeilalte 

categorii de personal ce beneficia de contracte de muncă pe durată nedeterminată, 

consolidate, ar fi echivalat cu destabilizare a întregii activităţii a unităţii angajatoare. 

În consecinţă, nu se poate reţine în sarcina angajatorului nici măcar o vinovăţie sub 

forma culpei, cu atât mai mult intenţie directă şi că a acţionat cu rea credinţă. 

Demersurile prealabile (adrese minister, consultări cu sindicatul) întreprinse de 

angajator nu fac decât să confirme că acesta a căutat soluţii, a fost de bună-credinţă. 

Abuzul de drept se manifestă ori de câte ori cineva exercită un drept cu intenţia de a 

face rău altuia, uzul acelui drept încetând a mai fi licit. 

În nici un caz nu s-a dovedit împrejurarea că angajatorul a încheiat aceste contracte 

de muncă cu rea-credinţă, ştiind că nu le va putea consolida ulterior, pentru că reaua credinţă 

trebuie apreciată în raport de întregul raport juridic născut între părţi şi nu doar în raport de 

notificarea de încetare a contractului de muncă. 

Dincolo de aceste aspecte, consider că salariatul, în ipoteza în care reuşeşte 

dovedirea abuzului de drept, are deschisă calea de a solicita instanţei doar acordarea de 

despăgubiri şi în nici un caz reintegrarea. 

Raportul de muncă dintre salariat şi angajator nu era consolidat la momentul emiterii 

notificării şi în ipoteza în care s-ar dispune reintegrarea, ca urmare a anulării notificării şi al 

repunerii părţilor în situaţia anterioară, se naşte întrebarea dacă raporturile de muncă vor fi 

reluate din punctul în care au rămas, adică al unui salariat aflat în perioadă de probă sau al 

unui contract consolidat. 

În opinia separată se consideră că reintegrarea salariatului, în acest caz, echivalează 

cu o ingerinţă în politica internă de personal a angajatorului, ceea ce nu este permis. 

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

netemeinică. 

Susţine apelantul că, la data emiterii Notificării/deciziei de încetare a contractului 

individual de muncă, în temeiul art. 31 pct. 3 Codul muncii, contestatoarea se afla în timpul 

perioadei de probă, astfel încât, emiterea Notificarea/decizia de încetare a contractului 

individual de muncă s-a realizat în mod legal.  

În aceste condiţii, perioada de proba de 90 de zile prevăzută în contractul de muncă 

este absolut legală. De altfel, contractul individual de muncă prevede în mod expres că 

postul ocupat de contestator este de debutant, aspect ce incumbă faptul că nu era necesară 

nicio dovadă a vechimii în specialitate sau în muncă. Contractul individual de muncă nr. 

26/2020 încheiat între părţi, prevede la pct. L lit. a) că perioada de probă este de 90 de zile 

calendaristice.  

Invocă decizia Curţii Constituţionale nr. 653/2011, prin care s-a stabilit că raporturile 

de muncă au un caracter precar, fiind consolidate doar după expirarea perioadei de probă. 

Angajatul nu se poate prevala în proces de aplicarea art. 38 Codul muncii, întrucât, pentru a 

putea fi aplicabilă această dispoziţie legală este necesară îndeplinirea a cel puţin două 

condiţii şi anume: angajatorul trebuie să fie titularul dreptului ce se pretinde a fi încălcat şi 

actul semnat să prevadă o renunţare sau diminuare a dreptului salariatului.  
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Prin urmare, consideră că nu pot fi aplicate dispoziţiile art. 46 alin. 4 din CCM, 

coroborat cu dispoziţiile art. 38 Codul muncii, angajatul, prin semnarea contractului 

individual de muncă, fiind de acord cu toate clauzele înserate, angajatorul acţionând în 

conformitate cu dispozițiile art. 31 din Codul muncii. 

Având în vedere aceste aspecte şi caracterul dependent al capetelor de cerere privind 

reintegrarea salariatului, respectiv plata despăgubirilor reprezentând drepturile salariale 

majorate şi indexate de care ar fi beneficiat acesta, şi aceste capete de cerere ar fi trebuit 

respinse. De asemenea, atât timp cât actul este unul în conformitate cu legea, nici solicitarea 

de obligare a unităţii angajatoare la plata daunelor morale, nu poate fi primită. 

Mai mult, în cauză, cu privire la acest capăt de cerere, sarcina probei îi revenea 

angajatorului; or, nu se poate vorbi despre o dovadă a existenţei abuzului de drept care să 

determine obligarea angajatorului la plata daunelor morale, adică nu a fost dovedită una din 

condiţiile esenţiale ale atragerii răspunderii delictuale, anume existenţa faptei.  

Prin semnarea contractului individual de muncă, reclamanta şi-a asumat și clauza 

privind perioada de probă, astfel încât aplicarea dispoziţiilor art. 31 pct. 3 Codul muncii s-a 

făcut în conformitate cu legea. 

Cum încetarea contractului individual de muncă al reclamantei s-a realizat în 

conformitate cu art. 31 din Legea 53/2003(R) - Codul muncii, emiterea notificării/deciziei 

atacate este perfect legală. 

În ce priveşte daunele morale acordate, consideră că instanţa de fond nu a motivat în 

niciun mod acordarea lor.  

Intimata formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Consideră că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, judecătorul 

fondului făcând o corectă aplicare a reglementărilor din Contractul colectiv de muncă şi din 

Codul muncii. 

Susţine că, deşi în cadrul contestaţiei formulate nu a solicitat şi anularea clauzei de la 

lit. L (a) din contractul individual de muncă, neavând experienţă anterioară în profesia de 

asistent medical, toate motivele de apel reprezintă contraargumente cu privire la 

nelegalitatea motivului de nulitate al clauzei referitoare la perioada de probă. 

Cu toate că apelantul nu a formulat critici cu privire la motivarea instanţei referitor 

incidenţa abuzului de drept cu consecinţa anulării actului juridic emis, ci doar a arătat că 

emiterea notificării în conformitate cu art. 31 pct. 3 din Codul muncii este perfect legală, 

consideră necesară reiterarea argumentelor de la judecata în fond privind legalitatea anulării 

Notificării/Deciziei de încetare a Contractului individual de muncă ca urmare a constatării 

abuzului de drept al angajatorului. 

Notificarea de încetare a CIM s-a realizat prin voinţa unilaterală a angajatorului 

pentru motive străine de spiritul legii, reprezentând expresia unul abuz de drept al 

angajatorului. În cauză, raportat la modul de reglementare a abuzului de drept, apreciind că 

acesta a interpretat şi aplicat în mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, 

dispoziţiile art. 31 din Codul muncii cu privire la dreptul său de încetare a CIM în perioada 

de probă, iar repararea prejudiciului cauzat prin abuzul de drept presupune restabilirea 

situaţiei anterioare, ceea ce nu se poate realiza decât prin anularea de către instanţă a 

Notificării de încetare a CIM. 

Coroborând dispoziţiile alin. 1 şi ale alin. 3 ale art. 31 Codul muncii, rezultă că, în 

raport de scopul pentru care s-a instituit perioada de probă – acela al verificării aptitudinilor 

salariatului – angajatorul nu ar putea să-şi manifeste voinţa unilaterală în sensul încetării 

raportului de muncă decât în limita acestui scop, pentru a se evita un eventual abuz de drept 

contrar principiilor fundamentale ale dreptului la muncă, - principiul bunei-credinţe, 

negocierea condiţiilor de muncă, dreptul ia stabilitatea în muncă şi protecţia salariaţilor. Per 

a contrario, este abuzivă încetarea raporturilor de muncă care are alt temei, întrucât 

angajatorul în acest caz şi-ar exercita dreptul într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar 

bunei-credinţe, astfel încât judecătorul trebuie să dispună blocarea exercitării dreptului 

dincolo de limitele sale normale, rezonabile şi conforme bunei-credinţe. 
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Reia în continuare intimatul motivele de fapt invocate în faţa instanței de fond, cu 

privire la desfacerea contractului de muncă măsură care este lipsită de legalitate şi 

temeinicie apreciind că, prin probele administrate în prezenta cauză a dovedit dincolo de 

orice îndoială că încetarea raporturilor de muncă nu a avut în vedere activitatea desfăşurată 

sau aptitudinile acestuia, că nu i s-a adus la cunoştinţă existenţa unor carenţe în activitate, 

angajatorul nu a emis nici un act prin care sa acorde un calificativ nesatisfăcător și nici nu a 

fost întocmit un raport de verificare a aptitudinilor. 

În esenţă, situaţia de fapt incidentă în cauză nu este cea avută în vederea în 

notificarea/decizia contestată, în realitate angajatorul nu a încetat contractul individual de 

muncă pentru motivul prevăzut de lege, ci pentru cu totul alte considerente, care exced 

scopului pentru care legiuitorul a reglementat art. 31 alin. 1 şi 3. 

Apreciază că notificarea de încetare a contractului pentru motivul insuficienţei 

fondurilor reprezintă o deturnare a prevederii legale de la scopul pentru care a fost instituită, 

intimatul urmărind înlăturarea efectelor financiare aparent negative ale unor măsuri de 

management considerate defectuoase de noua conducere, prin recurgerea la o măsură de 

încetare a raporturilor de muncă a tuturor peroanelor aflate în perioada de probă angajate în 

urma concursului din august-decembrie 2020, în lipsa unor motivaţii interne legate de 

aptitudinile acestor salariaţi. 

Încheierea unui contract de muncă având inserată o perioadă de probă presupune 

precaritatea raporturilor de muncă sub un singur aspect – existenţa aptitudinilor salariatului 

de a ocupa postul. Prin urmare, în măsura în care integrarea şi adaptarea de cerinţe are loc cu 

succes, angajatul are o speranţă legitimă că va ocupa postul în continuare. În lipsa oricărei 

dovezi cu privire la o verificare a aptitudinilor, consideră că are loc o încălcare a principiului 

încrederii legitime, susceptibilă să angajeze răspunderea angajatorului, în contextul în care 

încetarea CIM are loc la nici două luni de la încheiere, pe motivul insuficienţei fondurilor 

salariate. Mai mult, apreciază că încheierea unui contract de muncă, chiar cu perioadă de 

probă, nu presupune niciodată nesiguranţa drepturilor salariale şi nu poate fi considerat 

încheiat sub condiţia rezolutorie a existenţei fondurilor necesare. 

În concluzie, în speţă este evidentă deturnarea prevederilor art. 31 Codul muncii de 

la scopul pentru care au fost instituite, prin încetarea raporturilor de muncă ale tuturor 

persoanelor angajate în urma concursului din perioada august-decembrie 2019 şi aflate în 

perioada de probă. 

Chiar dacă notificarea emisă nu trebuie motivată, aceasta trebuie să fie expresia 

exercitării cu bună-credință a drepturilor, iar în privinţa angajatorului presupune concluzia 

necorespunderii angajatului pentru postul respectiv. În caz contrar s-ar ajunge la un abuz de 

drept din partea angajatorului care ar putea înceta contractul după bunul plac, cu încălcarea 

flagrantă a drepturilor angajatului. Dreptul angajatorului de a denunţa unilateral contractul 

individual de muncă este abuziv câtă vreme s-a dovedit că motivul real al acestei denunţări 

nu a avut nicio legătură cu aptitudinile profesionale ale reclamantei. 

Deşi contractul de muncă nu este definitivat decât la expirarea perioadei de probă, 

angajatul are dreptul de a fi păstrat în funcţie în situaţia în care s-a constatat în acest interval, 

corespunderea sa postului. Perioada de probă reprezintă practic probarea, verificarea 

aptitudinilor profesionale ale angajatului şi stabilirea dacă acesta corespunde sau nu 

postului. 

Faţă de toate considerentele arătate în precedent, solicită respingerea apelului şi 

menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică. 

Analizând actele şi lucrările dosarului raportat la motivele invocate şi dispoziţiile 

legale aplicabile, Curtea de apel reţine următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 477 şi 478 C.proc.civ. limitele devoluţiunii în apel sunt date 

de ceea ce părţile au înţeles să critice, în raport de ceea ce a făcut obiectul judecăţii în primă 

instanţă. Susţinerile apelantului vizând legalitatea clauzei contractuale prin care s-a stabilit 

un termen de probă de 90 de zile şi imposibilitatea invocării de către angajat a dispoziţiilor 

art. 38 Codul muncii sunt străine de soluţia pronunţată în cauză. Cererea de chemare în 
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judecată formulată de reclamanta-intimată a vizat anularea notificării/deciziei de încetare a 

contractului individual de muncă ca urmare a constatării abuzului de drept comis de 

angajator şi a nerespectării interdicţiei exprese prevăzute de Decretul nr. 195/16.03.2020 

limitele devoluţiunii în apel fiind limitate la ceea ce reclamanta a invocat în susţinerea 

acţiunii şi instanţa a analizat. 

Prin sentinţa apelată instanţa a reţinut că în situaţia reclamantei, angajată pe post de 

asistent medical debutant, decizia de încetare a contractului individual de muncă a fost emisă 

de angajator în interiorul termenului de probă de 90 de zile calendaristice, termen convenit 

în contractul individual de muncă, clauză contractuală ce este concordantă cu prevederile 

Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Sector Bugetar Sănătate. Însă în analiza 

probatoriului administrat a reţinut că în cauză, notificarea de încetare a contractului al 

reclamantei, nu a avut ca şi fundament raţiuni legate de necorespunderea profesională, ci, 

motivul determinant al emiterii notificării prevăzute de art. 31 Codul muncii fiind 

insuficienţa fondurilor necesare plăţii salariilor angajaţilor Institutului, iar pentru redresarea 

economică a activităţii s-a ales soluţia desfacerii în bloc a contractelor de muncă ale 

persoanelor angajate la începutul anului 2020. 

Această situaţie factuală nu a fost contestată de către apelant, tezele pe care îşi 

fundamentează calea de atac fiind legalitatea actului contestat motivat de faptul că, în baza 

art. 31 Codul muncii, angajatorul are un drept exclusiv de a dispune încetarea contractului 

individual de muncă prin notificare scrisă, în perioada de probă, legea instituind un drept de 

denunţare în favoarea sa. De asemenea, susţine faptul că desfacerea contractelor de muncă în 

baza art. 31 s-a făcut în urma obţinerii avizului favorabil al Ministerului Sănătăţii şi a 

consultării cu sindicatele şi cu medicii institutului în cadrul raportului de gardă. 

Instanţa de apel reţine, în dezacord cu susţinerile apelantului, că prevederile art. 31 

Codul muncii nu instituie exclusiv în favoarea angajatorului un drept de dezicere, scopul 

reglementării este acela al instituirii unei proceduri suple prin care contractul de muncă să 

înceteze, în cazul în care înăuntrul termenului convenit de părţi ca fiind perioadă de probă, 

oricare dintre partenerii contractuali, fie angajatul, fie angajatorul, concluzionează că nu 

doresc consolidarea raportului de muncă. 

Interpretarea dispoziţiilor legale în sensul instituirii unei facultăţii discreţionare a 

angajatorului de a dispune încetarea contractului de muncă prin simpla notificare contravine 

conţinutului noţional explicit al art. 31 din Codul muncii. Textul de lege reglementează o 

modalitate specifică prin care angajatorul verifică aptitudinile profesionale și personale ale 

salariatului angajat în unitate, pentru a se vedea dacă corespunde postului de ocupat. În egală 

măsură, perioada de probă profită și salariatului, care, executând sarcinile, atribuțiile și 

responsabilitățile presupuse de postul pe care s-a angajat, poate aprecia dacă condițiile 

generale de lucru oferite de angajator corespund așteptărilor sale. 

Motivat de faptul că protecţia salariatului, în special în ceea ce priveşte riscul 

încetării intempestive a raporturilor de muncă, este mai redusă în perioada de probă, la nivel 

european şi naţional s-au instituit cu caracter protectiv intervale maximale ale perioadelor de 

proba.  

La nivelul Uniunii Europene, prin Directiva UE 2019/1152 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea 

condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, s-a reţinut în preambul (considerentul 27): 

„Perioadele de probă permit părților la raportul de muncă să verifice compatibilitatea între 

lucrătorii și posturile pe care au fost angajați, oferindu-le totodată lucrătorilor sprijinul 

corespunzător. Integrarea pe piața muncii sau trecerea la un nou post nu ar trebui să facă 

obiectul unei perioade prelungite de nesiguranță. Prin urmare, după cum s-a stabilit în cadrul 

Pilonului european al drepturilor sociale, perioadele de probă ar trebui să aibă o durată 

rezonabilă.”  

Durata și condițiile perioadei de probă, sunt incluse între elementele esenţiale ale 

raportului de muncă, iar instituirea unui termen maximal al perioadei de probă face parte 
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dintre cerințele minime privind condițiile de muncă, reglementate în Directivă (articolul 8 - 

Durata maximă a oricărei perioade de probă). 

Raţiunea includerii perioadei maximale a perioadei de probă constă în consolidarea 

raporturilor de muncă şi asigurarea unui nivel de protecţie cât mai ridicat angajatului; or, 

interpretarea dată de angajator dispoziţiilor art. 31 alin. 3 Codul muncii anihilează scopul 

instituirii perioadei de probă, lipsind angajatul de orice fel de protecţie.  

Jurisprudenţa Curţii Constituționale în analiza constituţionalităţii dispoziţiilor art. 31 

alin. 3 Codul muncii susţine aceeaşi interpretare dată de instanţa de fond dispoziţiilor legale: 

„Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile de lege 

criticate au mai fost supuse analizei de constituționalitate. Astfel, în ceea ce privește criticile 

referitoare la lipsa de claritate, de precizie și de previzibilitate a dispozițiilor art. 31 alin. (3) 

din Legea nr. 53/2003, invocate de autorul prezentei excepții de neconstituționalitate, Curtea 

apreciază că sunt relevante cele reținute prin Decizia nr. 334 din 10 aprilie 2012, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, în sensul că „regimul 

juridic aplicabil raporturilor de muncă pe parcursul perioadei de probă a fost expres 

reglementat de legiuitor ca fiind unul special față de cele pentru care nu se stabilește o atare 

perioadă. De aceea, pentru a verifica aptitudinile profesionale ale angajatului, legiuitorul a 

introdus și o condiție specială, aplicabilă raportului de muncă astfel încheiat, și anume 

notificarea prevăzută la art. 31 alin. (3) din Codul muncii, notificare ce nu trebuie motivată 

și care echivalează cu faptul că aptitudinile profesionale ale angajatului nu corespund 

cerințelor postului. Este o decizie discreționară luată de angajator, acesta deținând o poziție 

care presupune inclusiv luarea unei atare decizii. De altfel, clauza contractuală criticată 

încurajează perfecționarea profesională continuă a angajaților, fiind convenită și agreată de 

ambele părți la încheierea contractului”. De asemenea, prin aceeași decizie, Curtea a reținut 

că „textele criticate nu împiedică angajații ale căror contracte individuale de muncă 

încetează în timpul perioadei de probă, potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (3) din Codul 

muncii, să se adreseze justiției pentru a contesta notificarea emisă de angajator și de a 

beneficia de toate mijlocele și garanțiile procesuale prevăzute în acest sens de legea 

procesual civilă”. Totodată, prin Decizia nr. 657 din 30 aprilie 2009, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, Curtea a reținut că o eventuală 

atitudine abuzivă a angajatorului – spre exemplu, obligarea salariatului la executarea unor 

sarcini de serviciu care nu corespund funcției sau postului ocupat – ar putea fi contestată în 

fața instanței de judecată în virtutea principiului bunei-credințe în desfășurarea relațiilor de 

muncă, principiu consacrat de art. 8 din Codul muncii, dar și de art. 57 din Constituție.” 

(Decizia nr. 660/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 70 din 29 ianuarie 2019, considerentul nr. 17)  

Prin urmare, reţine instanţa de apel că dispoziţiile art. 31 Codul muncii trebuie 

interpretate în sensul că impun, pentru validitatea notificări de încetare a contractului 

individual de muncă pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, pe lângă condiția formei 

scrise, condiţie intrinsecă explicită de validitate și o condiție extrinsecă, implicită, aceea a 

respectării scopului în care norma a fost edictată, ceea ce implică faptul că, deşi actul formal 

nu trebuie motivat, cauza încetării contractului de muncă trebuie să fie în legătură directă cu 

scopul perioadei de probă, acela al verificării aptitudinilor salariatului. Lipsa obligației 

angajatorului de a prezenta în scris motivele care-l determină să denunțe contractul nu poate 

dobândi semnificația unei libertăți depline de a înceta contractul individual de muncă prin 

notificare scrisă în perioada de probă pentru alte motive decât cele legate de verificarea 

aptitudinilor angajatului. O astfel de interpretare este contrară dispoziţiilor art. 8 din Codul 

muncii care impun părţilor în raportul de muncă respectarea principiilor fundamentale ale 

consensualismului, bunei-credinţe, informării şi consultării. Exercițiul dreptului recunoscut 

angajatorului de a denunța contractul individual de muncă în perioada de probă trebuie să se 

circumscrie limitelor externe dar şi a celor interne, potrivit scopului în vederea căruia a fost 

recunoscute de lege şi fără a încălca drepturile co-contractantului. Altfel, acest drept trece 
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din spațiul exercitării cu bună-credință a drepturilor recunoscute de lege în spațiul exercitării 

lui abuzive, dincolo de limitele stabilite prin lege. 

Or, situaţia de fapt necontestată în prezenta cauză dovedeşte folosirea dispoziţiilor 

art. 31 Codul muncii în afara scopului pentru care legiuitorul le-a edictat. Notificările emise 

de către angajator în vederea încetării contractelor individuale de muncă încheiate la 

începutul anului 2020 nu au avut la bază nemulţumirea acestuia faţă de prestaţia 

profesională a angajaţilor, ci a reprezentat modalitatea agreată la nivel de instituție de 

reducere a cheltuielilor cu personalul angajat, aceasta şi în contextul susţinerii de noul 

management al instituţiei a existenţei unor nereguli în legătură cu organizarea concursului 

finalizat cu angajarea unui număr de 91 de persoane. Răspunsul la adresa Spitalului oferit de 

către Ministerul Sănătăţii este edificator şi susţine întru totul poziţia reclamantei intimate: 

încetarea contractului de muncă încheiate de unitatea spitalicească cu reclamanta aflată în 

perioada de probă a urmărit reducerea cheltuielilor salariale ale unităţii bugetare, fiind în 

fapt o formă disimulată de concediere. Prin urmare, instanţa de apel reţine ca instanţa de 

fond a reţinut corect încălcarea dispoziţiilor art. 8 Codul muncii şi incidenţa abuzului de 

drept din partea angajatorului în aplicarea dispoziţiilor art. 31 Codul muncii. 

Mai reţine instanţa de apel că, în considerarea dispoziţiilor art. 1237 Cod civil, actul 

emis de către angajator, notificarea de încetare a contractului individual de muncă are o 

cauză ilicită. Art. 1237 reglementează o particularitate a caracterului ilicit al cauzei, caracter 

ce se manifestă, nu în legătură cu modul intrinsec de formare a actului, ci în legătură cu 

modul extrinsec de raportare a acestuia faţă de incidenţa unei norme legale imperative. Prin 

modul de reglementare a fraudei la lege, ca un caz special al liceităţii cauzei, Codul civil 

surprinde aspectul exterior şi dinamic al noţiunii de cauză, opţiunea legiuitorului fiind aceea 

de a sancţiona pe tărâmul cauzei situaţiile de folosire a actului valid intrinsec ca un 

instrument de eludare a aplicării unor norme imperative. 

De asemenea, reţine instanţa de apel că în mod corect a făcut judecătorul fondului 

referire la modalitatea de interpretare a limitelor dreptului angajatorului de a decide 

încetarea contractului de muncă în perioada de probă aşa cum rezultă din jurisprudenţa 

Tribunalul Funcţiei Publice în raport cu care instanţele sunt chemate să verifice buna-

credinţă a părţilor, lipsa abuzului sau a unei erori manifeste în exercitarea drepturilor 

privitoare la încetarea contractului pe durata perioadei de probă. Tribunalul Administrativ al 

Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILOAT) în jurisprudenţa sa a reţinut constant că 

„scopul perioadei de probă este acela de a permite organizaţiei să angajeze o persoană 

potrivită pentru postul deţinut, dar în vederea atingerii acestui scop este necesar ca 

organizaţia să stabilească în mod clar obiectivele pe care angajatul trebuie să le 

îndeplinească, să îl sprijine în vederea atingerii obiectivelor, să identifice în timp util 

eventualele deficienţe ale activităţii, astfel încât măsuri necesare îmbunătăţirii performanţei 

să poată fi luate şi să anunţe din timp angajatul că este în pericol continuarea contractului cu 

acesta (cauza 2788, paragraful 1). „Un grad mare de independenţă trebuie recunoscut 

angajatorului în exercitarea dreptului de decizie privind perioada de probă în privinţa 

extinderii acesteia, în identificarea intereselor şi cerinţelor proprii. O decizie în acest sens va 

fi înlăturată de o autoritate sau într-o procedură jurisdicţională doar dacă are la bază o eroare 

manifestă asupra stării de fapt sau de drept sau dacă aspecte esenţiale nu au fost avute în 

vedere de către acesta, dacă are la bază o concluzie evident eronată în raport de aspectele de 

fapt sau în cazul abuzului autorităţii” (cauza 4212 considerentele 4 şi 5).  

Reţinând nulitatea deciziei nr 295/27.03.2020 instanţa de fond în aplicarea 

dispoziţiilor art. 80 Codul muncii a procedat corect la reintegrarea contestatoarei în funcţia 

deţinută anterior emiterii notificării şi obligării intimatului la plata a unei despăgubiri egale 

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

salariatul, pe perioada dintre data încetării contractului individual de muncă şi data 

reintegrării efective. 

În ceea ce priveşte acordarea daunelor morale, instanţa de fond a analizat 

îndeplinirea condiţiilor atragerii răspunderii contractuale a angajatorului, considerentele 
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sentinţei cuprinzând motivele pentru care cererea contestatoarei a fost parţial admisă, critica 

apelantului privind lipsa motivării acordării daunelor morale fiind vădit nefondată. De altfel, 

acordarea sumei de 5000 lei îndeplinește şi rolul disuasiv necesar al jurisdicţiei muncii ce 

are ca finalitate asigurarea deplină a protecţiei salariaţilor împotriva unei conduite stabilite 

deja ca fiind ilicite a angajatorului în punerea în executare a raportului de muncă.  

Pentru considerentele arătate, Curtea de Apel – în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 

1 C.proc.civ. – respinge ca nefondat apelul formulat de pârâtul IPS Iași împotriva sentinţei 

nr. 1784/02.12.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o păstrează. 

În temeiul dispozițiilor art. 453 C.proc.civ., reţinând căderea în pretenţii a 

apelantului şi dovedirea de intimat a întinderii cheltuielilor de judecată, obligă apelantul-

pârât la plata în favoarea reclamantei-intimate a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată în apel.  

 

4. Încetare de drept a contractului individual de muncă în cazul prevăzut de art. 56 

alin. 1 lit. c teza a II-a Codul muncii și al Legii nr. 263/2010. Retractarea cererii de 

înscriere la pensie 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 

Indice alfabetic: încetare de drept a contractului individual de muncă în cazul prev. de art. 

56 alin. 1 lit. c teza a II-a Codul muncii și al Legii nr. 263/2010; retractarea cererii de 

înscriere la pensie 

Temei de drept: art. 56 alin. 1 lit. c teza a II-a Codul muncii; art. 106 alin. 3 din Legea 

263/2010; art. 1517 C.civ. 

 

Legea a conferit titularului dreptului la pensie opțiunea retractării manifestării de 

voință privitoare la înscrierea la pensie, întrucât acest drept este personal și volițional. Dar 

acest drept de retractare nu poate fi extins în materia raporturilor de muncă. Angajatorul 

este terț desăvârșit față de raportul juridic de asigurare socială, fiind parte exclusiv în 

raportul de muncă, raport ce încetează de drept, uno ictu, la data comunicării deciziei de 

pensie, indiferent de modificările ulterioare ce intervin în situația juridică a pensionarului. 

Legea substanțială ce reglementează raportul de muncă nu conține nicio excepție de la 

acesta regulă și nu se poate aplica o dispoziție specială din materia asigurărilor sociale. 

Nici teza nulității subsecvente a încetării de drept a raportului de muncă nu subzistă, în 

condițiile în care încetarea de drept nu operează sub condiția subînțeleasă a menținerii 

deciziei de pensie, ci intervine doar la data comunicării acesteia. Dacă art. 56 alin. 1 lit. c 

teza a II-a Codul muncii nu impune nici rămânerea definitivă a deciziei de pensie, nici 

asigurarea unui anumit nivel al drepturilor de pensie, cu atât mai mult legea nu poate 

condiționa incidența unei instituții juridice, ce intervine uno ictu, de menținerea în viitor a 

aceleiași situații juridice 

Din punct de vedere al calificării juridice, trimiterea din cadrul textului „la data 

comunicării deciziei de pensie” exprimă un termen extinctiv cert, la împlinirea căruia 

contractul individual de muncă încetează în temeiul legii. În sistemul de reglementare al art. 

56 alin. 1 lit. c teza a II-a Codul muncii și al Legii nr. 263/2010 este irelevant dacă decizia 

de pensie  este definitivă, dacă drepturile de pensie au fost efectiv plătite sau dacă nivelul 

drepturilor de pensie sunt îndestulătoare pentru titular, contractul încetând de plin drept, 

decizia angajatorului având doar rol constatator. Faţă de dispoziţiile art. 5 alin. 2 

C.proc.civ, instanţa este ţinută să aplice un text de lege activ, chiar dacă acesta apare 

neclar sau/şi criticabil. 
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Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

396/18.05.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 1812/3 decembrie 2020, Tribunalul Iași a admis acţiunea 

formulată de reclamanta X, în contradictoriu cu intimata „Y.” Iași. A anulat decizia nr. 

26/04.02.2020 emisă de intimata „Y.” Iași prin care s-a dispus încetarea contractului 

individual de muncă al reclamantei începând cu 10.02.2020. A reintegrat reclamanta X pe 

postul deţinut anterior emiterii de către intimata „Y.” Iași a deciziei nr. 26/04.02.2020. A 

obligat intimata „Y.” Iași la plata către reclamanta X a unei despăgubiri egale cu salariul şi 

celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta pentru perioada cuprinsă între data de 

10.02.2020 şi până la reintegrarea efectivă. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut că, urmare cererii formulate 

de reclamanta X, înregistrată sub nr. 120/4 decembrie 2019 la Casa Județeană de Pensii Iași, 

aceasta a emis decizia nr. 363425/23 ianuarie 2020 prin care a stabilit în favoarea 

reclamantei, începând cu data de 4 decembrie 2019, o pensie pentru limită de vârstă în 

cuantum de 2.733 lei. 

Prin adresa nr. 7908/27 ianuarie 2020 emisă de Casa Județeană de Pensii Iași, s-a 

comunicat intimatei „Y.” Iași faptul că prin decizia din 23 ianuarie 2020 reclamanta X este 

beneficiara unei pensii pentru limită de vârstă începând cu data de 4 decembrie 2019. 

Ca urmare a acestei comunicări, prin decizia nr. 26/4 februarie 2020 emisă de 

intimata „Y.” Iași s-a stabilit că, începând cu data de 10 februarie 2020, încetează contractul 

individual de muncă al reclamantei X, conform art. 56 alin. 1 lit. c) Codul muncii, ca urmare 

a comunicării deciziei de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de 

pensionare. 

Ulterior, ca urmare a cererii înregistrate de reclamanta X sub nr. 14496/14 februarie 

2020, la data de 6 aprilie 2020 intimata Casa Județeană de Pensii Iași a emis decizia 363.425 

de anulare a deciziei de pensie 363.425/23 ianuarie 2020, în baza prevederilor art. 106 alin. 

3 din Legea nr. 263/2010. 

La data de 27 aprilie 2020 reclamanta a solicitat angajatorului „Y.” Iași, prin 

Notificarea din 22.04.2020, să revină asupra deciziei de încetare a contractului individual de 

muncă ca urmare a faptului că decizia sa de pensionare a fost anulată, prin răspunsul nr. 

805/13 mai 2020 intimata respingându-i cererea. 

Prin prezenta acțiune, reclamanta a solicitat constatarea nulității deciziei nr. 26 emisă 

la data de 4 februarie 2020 de „Y.” Iași, invocând faptul că actul care a stat la baza emiterii 

acestei decizii – decizia de pensie din data de 23 ianuarie 2020 – a fost anulat, decizia de 

încetare a contractului individual de muncă rămânând astfel fără temei legal, în drept 

invocând principiul quod nullum est, nullum producit efectum. 

Tribunalul apreciază întemeiată acțiunea formulată. 

În drept, potrivit dispozițiilor art. 106 alin. 3 Legea 263/2010: în termen de 30 de zile 

de la comunicare decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, alin. 4 statuând că 

decizia Casei Teritoriale de Pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea în 

termen de 5 zile de la data emiterii. 

În cauză, deși potrivit dispozițiilor art. 106 alin. 4 Legea nr. 263/2010 Casa 

Teritorială de Pensii Iași, care a emis decizia de pensionare în favoarea reclamantei X, avea 

dreptul și obligația să comunice decizia de pensie doar persoanei care a solicitat 

pensionarea, aceasta a comunicat totuși decizia și angajatorului acesteia, intimata din 

prezenta cauză „Y.” Iași, în condițiile în care la data emiterii comunicării – 27 ianuarie 2020 

Iași – nu expirase termenul de 30 de zile de la comunicarea deciziei de pensie, termen 

prevăzut de art. 106 alin. 3 Legea nr. 263/2010 în care, la cererea titularului, decizia de 

pensie putea fi anulată. 

În acest fel s-a ajuns la situația în care, deși reclamanta era în termenul de a solicita 

anularea deciziei de pensie din 23.01.2020, termen care expira la 30 de zile de la 
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comunicare, angajatorul a emis decizia de încetare a contractului individual de muncă din 

data de 04.02.2020 în baza art. 56 alin. 1 lit. c Codul muncii. 

Tribunalul reține faptul că, respectând termenul de 30 de zile de la comunicare, la 

data de 14.02.2020 (conform menţiunii din decizia de la dosar) reclamanta X a solicitat 

anularea deciziei de pensionare, cerere care a fost admisă prin decizia din 6 aprilie 2020, 

decizia de încetare a contractului individual de muncă rămânând fără nici o bază legală. 

În drept, potrivit dispozițiilor art. 56 alin. 1 lit. c) Codul muncii contractul individual 

de muncă existent încetează de drept la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei 

pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare. 

Cu privire la aceste dispoziţii legale Curtea Constituţională s-a pronunţat prin decizia 

nr. 840/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 

56 alin. (1) lit. c) teza a doua ultima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, reţinând 

că: „17. Analizând aceste reglementări, Curtea reține că acordarea pensiei pentru limită de 

vârstă cu reducerea vârstei de pensionare reprezintă un beneficiu acordat de legiuitor 

persoanelor care au lucrat în condiții solicitante sau periculoase, ce au avut drept efect o 

deteriorare mai accentuată a sănătății și capacității de muncă, ori care au lucrat în condiții 

defavorizante, ceea ce a presupus un efort sporit, așa cum sunt cei care au realizat un stagiu 

de cotizare în condiții de handicap sau nevăzătorii. Prin urmare, reducerea vârstei de 

pensionare are valoarea unei reglementări cu caracter compensatoriu. 18. Totodată, Curtea 

reține că dispozițiile Legii nr. 263/2010 reglementează doar condițiile în care asigurații pot 

obține dreptul la pensie și nu instituie o obligație a persoanelor de a se pensiona la 

împlinirea condițiilor legale de pensionare. Încetarea de drept a contractului de muncă la 

împlinirea condițiilor legale de pensionare este prevăzută însă în art. 56 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 53/2003. Reglementarea prevede însă trei teze distincte: prima teză se referă la 

încetarea contractului de muncă „la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă 

standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare”, în timp ce a doua și a treia teză 

stabilesc încetarea raportului de muncă „la data comunicării deciziei de pensie”, respectiv 

„la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de 

gradul I sau II”. Curtea apreciază că doar în prima teză încetarea contractului de muncă 

are loc ope legis, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de stagiu și vârstă legale de 

pensionare, în timp ce, în a doua teză, încetarea are loc ca urmare a exprimării opțiunii 

asiguratului pentru deschiderea anticipată a dreptului la pensie, în condițiile permise de 

lege. În aceste condiții este evident că derularea în continuare a raportului de muncă ar fi 

contrară voinței exprimate de cel care solicită deschiderea dreptului la pensie, astfel că 

încetarea de drept a contractului individual de muncă este justificată, fără a avea semnificația 

încălcării dreptului la muncă al salariatului.” 

Pornind de la aceste constatări şi observând situaţia de fapt din speţa de faţă, 

Tribunalul apreciază că, în cauză, reclamanta – care a revenit cu privire la cererea sa de 

pensionare pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în termenul 

permis de lege, art. 106 alin. 4 Legea 263/2010, nu se mai regăseşte în situaţia exprimării 

opţiunii pentru deschiderea anticipată a dreptului la pensie, aceasta urmărind continuarea 

raportului de muncă cu intimata. De altfel, după anularea deciziei de pensie, reclamanta a 

notificat angajatorul pentru a reveni asupra deciziei de încetare a contractului său individual 

de muncă, cerere care a fost respinsă. 

Prin urmare, având în vedere că decizia de pensie din data de 23 ianuarie 2020 

emisă în favoarea reclamantei de Casa Teritorială de Pensii Iași – act care a stat la baza 

deciziei nr. 26/04.02.2020 emisă de intimata „Y.” Iași prin care s-a dispus încetarea 

contractului individual de muncă al reclamantei – a fost anulată prin decizia din 6 aprilie 

2020 emisă în favoarea reclamantei de Casa Teritorială de Pensii Iași, făcând în cauză 

aplicarea principiului de drept conform căruia „anularea actului principal atrage anularea 

actului subsecvent”, Tribunalul admite acţiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu 

cu intimata „Y.” Iași, anulează decizia nr. 26/04.02.2020 emisă de intimata „Y.” Iași prin 

care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantei începând cu 
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10.02.2020, dispunând, pe cale de consecinţă, reintegrarea reclamantei X pe postul deţinut 

anterior emiterii de către intimata „Y.” Iași a deciziei nr. 26/04.02.2020. 

De asemenea, reţinând nulitatea deciziei contestate, instanţa de fond obligă intimata 

„Y.” Iași la plata către reclamanta X a unei despăgubiri egale cu salariul şi celelalte drepturi 

de care ar fi beneficiat reclamanta pentru perioada cuprinsă între data de 10.02.2020, data 

încetării contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel intimata „Y.” Iași, considerând-o nelegală 

și netemeinică. 

O primă critică adusă sentinţei atacate constă în aceea că instanţa de fond nu a pus în 

discuție contradictorie şi nici nu s-a pronunţat cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive a apelantei invocată prin întâmpinare apreciind astfel că au fost încălcate dispoziţiile 

art. 22 alin. 1 și 6 raportat la dispoziţiile art. 14 alin. 5 C.proc.civ. 

Respectarea acestor dispoziţii procedurale se circumscrie obligaţiei instanţei de 

judecata de a garanta pârtilor dreptul la un proces echitabil. 

Consideră, prin urmare, că încălcarea normelor anterior arătate atrage sancţiunea 

nulităţii hotărârii pronunţate deoarece apelantei i s-a produs o vătămare personală, în sensul 

că ar fi putut atrage respingerea cererii îndreptate împotriva apelantei ca fiind îndreptată 

împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. 

Pe fondul cauzei consideră că, în condiţiile dispoziţiilor legale, în urma comunicării 

Casei Teritoriale de Pensii Iași privind emiterea deciziei de pensionare. a procedat în mod 

corect la emiterea deciziei nr. 26/04.02.2020 privind încetarea de drept a contractului de 

muncă potrivit dispoziţiilor art. 56 alin. l lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.  

În ceea ce priveşte solicitarea reclamantei privind reintegrarea pe postul deținut 

anterior pensionarii și încheierea unui nou contract individual de muncă solicită a se constata 

că postul ocupat până la data emiterii Deciziei nr. 26/04.02.2020 a fost vacantat ca efect al 

deciziei de pensionare, iar potrivit dispoziţiilor art. 1 din HG nr. 286/2011 posturile vacante 

din instituţiile bugetare nu pot fi ocupate decât prin concurs. 

Referitor la solicitarea reclamantei privind obligarea instituţiei la plata sumelor 

datorate cu titlu de salariu începând cu luna februarie 2020, ca urmare a redobândirii cu efect 

retroactiv a calității de salariat, solicită a se constata faptul că aceasta nu este posibilă având 

în vedere că între părţi nu au mai existat relaţii de muncă, contractul de munca fiind încetat 

de drept începând cu data de 10.02,2020. De asemenea, de la data de 10.02.2020 intimata nu 

a mai desfășurat nicio activitate în aceasta perioadă, în cadrul instituţiei intimate. 

Consideră că nu poate fi pusă în sarcina instituției achitarea unei sume de bani 

nedatorată. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 466 C.proc.civ.  

Intimata formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat, 

instanța apreciind în mod temeinic că se impune constatarea nulității absolute a deciziei nr. 

26/04.02.2020 emisă de intimata „Y.” Iași, prin care s-a dispus încetarea contractului 

individual de muncă al reclamantei începând cu 10.02.2020.  

Instanța de judecată a apreciat în mod corect că în cauză sunt incidente dispoziţiile 

art. 106 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, decizia de pensionare fiind anulată.  

Având în vedere că decizia de pensie din data de 23.01.2020, emisă de Casa 

Teritoriala de Pensii, act care a stat la baza deciziei nr. 26/04.02.2020 emisă de „Y.” Iași a 

fost anulată, operând în cauza principiul accessorium sequitur principale, este logic ca 

decizia de încetare a contractului de muncă sa fie nulă, cu consecinţa reintegrării intimatei 

reclamante, pe postul deţinut anterior emiterii de către apelanta „Y.” Iași a deciziei nr. 

26/04.02.2020. 

Excepţia lipsei calității procesuale a fost pusă în discuţia contradictorie a părților şi 

instanța de judecată a apreciat ope lege că „Y.” Iași are calitate procesual pasivă. 

Criticile formulate de apelantă nu reprezintă motive efective de apel, ci mai degrabă 

o reiterare a apărărilor formulate prin întâmpinarea depusă la instanța de fond, apărări 

analizate în mod exhaustiv de instanța de judecată şi apreciate ca nefondate. 
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Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei 

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

Prioritar, faţă de dispoziţiile art. 476 şi art. 477 C.proc.civ, trebuie subliniat că din 

punct de vedere procedural devoluţiunea cauzei poate opera doar în limitele fixate de 

apelantă. Din această perspectivă, dezbaterile antamate din oficiu privitoare la respectarea 

termenului de sesizare al instanţei în ceea ce priveşte contestarea deciziei nr. 26/04.02.2020 

nu pot să îşi găsească soluţie procesuală în condițiile în care apelul formulat nu conține vreo 

critică în acest sens. 

În consecinţă, devoluţiunea în prezenta cauză a operat exclusiv pe fondul raportului 

litigios, apelanta „Y.” Iași susţinând legalitatea şi temeinicia deciziei nr. 26/04.02.2020 prin 

care s-a constatat încetat de drept raportul de muncă încheiate cu reclamanta X, în temeiul 

art. 56 alin. 1 lit. c teza a II-a ultima ipoteza Codul muncii, text potrivit căruia contractul 

individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de pensie în cazul 

pensiei pentru limita de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare. 

În cauză, situaţia factuală nu este contestată în sensul că urmare a cererii formulate 

de reclamanta X, înregistrată sub nr. 120/4 decembrie 2019 la Casa Județeană de Pensii Iași, 

aceasta a emis decizia nr. 363425/23 ianuarie 2020 privind acordarea pensiei pentru limită 

de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare, informarea despre emiterea deciziei fiind 

înregistrată la angajator sub nr. 237/03.02.2020. În temeiul acestei informări, angajatorul a 

emis deciziei nr. 26/04.02.2020, contestată în prezenta cauză. Ulterior în temeiul 106 alin. 3 

din Legea nr. 263/2010, prin cererea nr. 14496/14.02.2020 reclamanta X a solicitat anularea 

deciziei de pensie nr. 363425/23.01.2020, cerere admisă prin decizia nr. 363425/06.04.2020. 

În ceea ce priveşte tezele defensive ale reclamantei referitoare la lipsa unei intenţii 

reale de a solicita pensionarea, solicitând doar efectuarea unei simulări, acestea nu au fost 

reţinute prin hotărârea fondului şi cu atât mai mult nu pot fi valorificate în apelul exercitat 

exclusiv de cealaltă parte, potrivit art. 481 C.proc.civ. În limitele probatorii, este indubitabil 

că decizia de pensie nr. 363425/23.01.2020 a fost emisă în favoarea reclamantei, fiind 

comunicată acesteia. 

Or, dispozițiile legale art. 56 alin. 1 lit. c teza a II-a ultima ipoteză Codul muncii 

stabilesc expres şi neîndoielnic: contractul individual de muncă încetează de drept la data 

comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei 

standard de pensionare. 

În ceea ce priveşte comunicarea, art. 106 alin. 4 din Legea nr. 263/2010 prevede că 

„decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care 

a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii”, comunicarea determinând 

curgerea termenului de 30 zile pentru contestare (art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010) sau 

a termenului identic, de 30 de zile, în care beneficiarul poate solicita anularea deciziei (art. 

106 alin. 3 din același act normativ). Nicio dispoziție din cuprinsul Legii nr. 263/2010 nu a 

reglementat comunicarea acestei decizii către angajatorul salariatului pensionat. Prin 

raportare la dispozițiile art. 37 alin. 1 din Legea nr. 24/2000, ce se reglementează unitatea de 

terminologie, trebuie apreciat că prin comunicarea deciziei de pensionare se înțelege 

transmiterea acesteia către persoana care a solicitat pensionarea, potrivit art. 106 alin. 3 

din Legea nr. 263/2010. De altfel, comunicarea deciziei de pensie către angajator este 

contrară art. 4 par. 2 din Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  

În consecință, încetarea contractului de muncă în ipotezele prevăzute de art. 56 alin. 

1 lit. c teza a II-a Codul muncii intervine de drept, automat, la data comunicării deciziei de 

pensionare către titularul dreptului, chiar împotriva voinței părților și chiar dacă această 

împrejurare nu este cunoscută de angajator. În același sens, în opinia separată formulată în 

cadrul Deciziei Curții Constituționale nr. 759/2017 s-a reținut: „așadar, la data comunicării 

către salariat a deciziei de acordare a pensiei (...) raporturile de muncă stabilite cu salariatul 
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pensionar încetează de drept, prin efectul legii, independent de voința părților, urmând ca, în 

situația în care ambele părți convin continuarea/începerea raporturilor de muncă, să intervină 

un acord expres, manifestat în formă scrisă, așa cum impune textul de lege.” 

Din punct de vedere al calificării juridice, trimiterea din cadrul textului „la data 

comunicării deciziei de pensie” exprimă un termen extinctiv cert, la împlinirea căruia 

contractul individual de muncă încetează în temeiul legii. În sistemul de reglementare al art. 

56 alin. 1 lit. c teza a II-a Codul muncii și al Legii nr. 263/2010 este irelevant dacă decizia 

de pensie este definitivă, dacă drepturile de pensie au fost efectiv plătite sau dacă nivelul 

drepturilor de pensie sunt îndestulătoare pentru titular, contractul încetând de plin drept, 

decizia angajatorului având doar rol constatator. Faţă de dispoziţiile art. 5 alin. 2 C.proc.civ., 

instanţa este ţinută să aplice un text de lege activ, chiar dacă acesta apare neclar sau/şi 

criticabil. 

În ceea ce priveşte dispozițiile art. 106 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 acestea prevăd 

că în termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea 

titularului. 

Deşi textul se referă la anularea deciziei, în realitate textul legal consacră un caz 

special de retractare a manifestării de voință  în sensul înscrierii la pensie. Prin ipoteză, 

decizia de pensionare este validă, însă titularul își retractează cererea de înscriere la pensie, 

fiind indiferentă motivația internă. 

Fiind o ipoteza de excepție, aceasta este de strictă interpretare și aplicare, potrivit 

adagiului exceptio est strictissimae applicationis. Legea a conferit titularului dreptului la 

pensie opțiunea retractării manifestării de voință privitoare la înscrierea la pensie, întrucât 

acest drept este personal și volițional. Dar acest drept de retractare nu poate fi extins în 

materia raporturilor de muncă. Angajatorul este terț desăvârșit față de raportul juridic de 

asigurare socială, fiind parte exclusiv în raportul de muncă, raport ce încetează de drept, uno 

ictu, la data comunicării deciziei de pensie, indiferent de modificările ulterioare ce intervin 

în situația juridică a pensionarului. Legea substanțială ce reglementează raportul de muncă 

nu conține nicio excepție de la acesta regulă și nu se poate aplica o dispoziție specială  din 

materia asigurărilor sociale. Nici teza nulității subsecvente a încetării de drept a raportului de 

muncă nu subzistă, în condițiile în care încetarea de drept nu operează sub condiția 

subînțeleasă a menținerii deciziei de pensie, ci intervine doar la data comunicării acesteia. 

Dacă art. 56 alin. 1 lit. c teza a II-a Codul muncii nu impune nici rămânerea definitivă a 

deciziei de pensie, nici asigurarea unui anumit nivel al drepturilor de pensie, cu atât mai 

mult legea nu poate condiționa incidența unei instituții juridice, ce intervine uno ictu, de 

menținerea în viitor a aceleiași situații juridice. Deși Curtea Constituțională a reținut că 

manifestarea de voință în sensul înscrierii la pensie valorează totodată manifestare de voință 

în sensul încetării contractului, în sistemul actual retractarea voinței poate viza doar cel 

dintâi raport juridic, nu și raportul de muncă, în condițiile în care nu există un text special în 

acest sens. Nu se poate impune angajatorului să prevadă și să mențină postul ocupat de 

salariat o perioadă indefinită de timp și, mai mult, să fie ținut, ca urmare a regulilor 

subsecvenței, nu numai la reintegrarea salariatului, dar și la plata despăgubirilor aferente, 

deși nu a procedat decât la aplicarea corectă unei dispoziții legale în vigoare. În acest sens, 

art. 1517 C.civ. prevede că „o parte nu poate invoca neexecutarea obligațiilor celeilalte părți 

în măsura în care neexecutarea este cauzată de propria sa acțiune sau omisiune.” Or, 

anularea decizie de pensie are la baza exclusiv manifestarea de voinţă a titularului. 

În consecinţă, întrucât decizia nr. 26/04.02.2020 a dat deplină şi legală eficienţă 

dispoziţiilor normative în vigoare reprezentate de art. 56 alin. 1 lit. c) teza a II-a ultima 

ipoteza Codul muncii, modificările ulterioare în situația juridică a titularului dreptului de 

pensie fiind indiferente din punct de vedere al aplicării cazurilor de încetare de drept, în 

raport de limitele contestației ce au vizat incidenta art. 106 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, 

Curtea admite apelul formulat de intimata „Y.” Iași împotriva sentinței civile nr. 

1812/03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Iaşi, sentință pe care o schimbă în tot; respinge ca 
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nefondată contestația formulată de reclamanta X, în contradictoriu cu intimata „Y.” Iași 

împotriva deciziei nr. 26/04.02.2020 emisă de intimată. 

 

În opinia separată, potrivit dispozițiilor art. 56 alin. 1 lit. c) teza a II-a ultima ipoteză 

din Codul muncii, încetarea de drept a contractului individual de muncă se produce la data 

comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de 

pensionare. 

Textul de lege este unul deficitar, în condițiile în care evenimentul declanșator al 

încetării de drept a contractului de muncă, comunicarea deciziei de pensionare, nu este 

circumstanțiat nici în ceea ce privește emitentul actului de comunicare, nici destinatarul 

comunicării. Analizând criticile de neconstituționalitate aduse dispoziţiilor art. 56 alin. 1 lit. 

c) teza a II-a ultima ipoteză din Codul muncii, Curtea Constituțională a reținut caracterul 

neîntemeiat al excepțiilor de neconstituționalitate pentru următoarele considerente: „Curtea 

constată că dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua ultima ipoteză au mai fost supuse 

controlului de constituționalitate în raport cu critici similare celor invocate în prezenta 

cauză. Astfel, prin Decizia nr. 840 din 13 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 224 din 22 martie 2019, Curtea a reținut, în esență, că „acordarea 

pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare reprezintă un beneficiu 

acordat de legiuitor persoanelor care au lucrat în condiții solicitante sau periculoase, ce au 

avut drept efect o deteriorare mai accentuată a sănătății și capacității de muncă, ori care au 

lucrat în condiții defavorizante, ceea ce a presupus un efort sporit, așa cum sunt cei care au 

realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap sau nevăzătorii. Prin urmare, reducerea 

vârstei de pensionare are valoarea unei reglementări cu caracter compensatoriu” (paragraful 

17). În ipoteza textului de lege criticat „încetarea are loc ca urmare a exprimării opțiunii 

asiguratului pentru deschiderea anticipată a dreptului la pensie, în condițiile permise de lege. 

În aceste condiții este evident că derularea în continuare a raportului de muncă ar fi contrară 

voinței exprimate de cel care solicită deschiderea dreptului la pensie, astfel că încetarea de 

drept a contractului individual de muncă este justificată, fără a avea semnificația încălcării 

dreptului la muncă al salariatului“ (paragraful 18). 

15. Cât privește critica vizând caracterul neclar și lipsit de previzibilitate al 

dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza a doua ultima ipoteză din Legea nr. 53/2003, Curtea, 

prin aceeași decizie, a observat că „reglementările referitoare la condițiile pentru acordarea 

dreptului la pensie și procedura de pensionare nu constituie obiectul Codului muncii, ci al 

unor acte normative distincte, așa cum este Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 

decembrie 2010, sau alte acte normative cu caracter special, vizând doar anumite categorii 

profesionale, așa cum este, spre exemplu, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de 

stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015. Prin 

urmare, pretinsa omisiune a reglementării, criticată de autorul excepției, nu privește cadrul 

reglementării supuse controlului de constituționalitate (paragraful 19).” 

În cauza de față, decizia de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă emisă de Casa 

Judeţeană de Pensii la 23 ianuarie 2020 a fost comunicată de Casa Județeană de Pensii 

angajatorului „Y.” Iaşi la data de 03.02.2020, care a emis decizia nr 26 din 4.02.2020 prin 

care a constat încetarea contractului de muncă, începând cu 10.02.2020 ca urmare a 

comunicării deciziei de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare. 

Reclamanta a susținut, în esență, că nu a intenționat să înceteze contractul de muncă, 

ci doar să verifice îndeplinirea condițiilor și cuantumul pensiei de care ar putea beneficia și 

că se impune reluarea contractului de muncă, în condiţiile în care a solicitat şi obţinut 

anularea deciziei de pensie fiind aplicabil principiul „quod nullum este nullum producit 

efectum”. 

Decizia de încetare a contractului de muncă al reclamantei are ca fundament 

comunicarea deciziei de pensie de Casa Judeţeană de Pensii către angajator. 
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Dispoziţiile art. 106 alin. 4 Legea nr. 263/2010 prevăd obligaţia Casei de Pensii de 

comunicare a deciziei de pensie doar persoanei care a solicitat pensionarea. În condiţiile în 

care comunicarea decizia de pensionare către angajator încalcă dispoziţiile legale ce 

reglementează obligaţiile autorităţii în privinţa protejării datelor cu caracter personal, decizia 

de încetare a contractului de muncă are un fundament nelegal.  

Încetarea de drept a contractului individual de muncă interferează cu dreptul garantat 

constituțional la muncă prin dispozițiile art. 41 alin. (1) din Constituţie: „Dreptul la muncă 

nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de 

muncă este liberă.” Art. 6 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, 

sociale şi culturale prevede totodată că „statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul la 

muncă ce cuprinde dreptul pe care îl are orice persoană de a obţine posibilitatea să-şi câştige 

existenţa printr-o muncă liber aleasă sau acceptată şi vor lua măsuri potrivite pentru 

garantarea acestui drept.” Art. 23 pct. 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 

prevede că „orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii 

echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului”, iar art. 15 

alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamă că „orice persoană 

are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie aleasă sau acceptată în mod liber.” 

Analizând sfera de protecție a dreptului la munca Curtea Constituţională a reținut în 

considerentele Deciziei nr. 279/27 aprilie 2015 următoarele: „Cu toate acestea, Curtea 

observă că dreptul la muncă este un drept complex, ce implică diferite aspecte, dintre care 

libertatea alegerii profesiei şi a locului de muncă reprezintă numai una dintre componentele 

acestui drept. Astfel, odată dobândit un loc de muncă, acesta trebuie să se bucure de o serie 

de garanţii care să-i asigure stabilitatea, neputând fi de conceput că prevederile 

constituţionale ar asigura libertatea de a obţine un loc de muncă, dar nu şi garantarea 

păstrării acestuia, cu respectarea, evidentă, a condiţiilor şi limitelor constituţionale. În acest 

sens sunt cele statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 383 din 7 iulie 2005, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 31 august 2005, în care s-a 

arătat că cea mai importantă garanţie pentru exercitarea dreptului la muncă o constituie 

stabilirea limitativă prin lege a cazurilor în care şi a motivelor pentru care încetarea 

raporturilor juridice de muncă poate avea loc din iniţiativa şi din voinţa unilaterală a 

angajatorului. Prin aceeaşi decizie, Curtea a precizat că „persoana care accede la o activitate 

economică pe baza liberei sale iniţiative şi utilizează forţă de muncă salariată are obligaţia să 

respecte reglementările legale referitoare la încheierea, executarea şi încetarea contractelor 

individuale de muncă.” 

Or, în cauza de față, încetarea de drept a contractului de muncă al reclamantei s-a 

produs în baza comunicării deciziei de pensionare de casa de pensii către angajator; or, o 

astfel de comunicare nu poate reprezenta comunicarea referită de dispozițiile art. 56 alin. 1 

lit. c) teza a II-a Codul muncii care se impune a fi coroborat cu dispoziţiile ce reglementează 

comunicarea deciziei de pensionare exclusiv către titularul cererii, în speţă către angajat.  

Mai mult, reclamanta a procedat la solicitarea anulări deciziei de pensionare în 

termenul de 30 de zile prevăzut de legiuitor și a procedat la notificarea angajatorului cu 

privire la intenția de a continua raportul de muncă, astfel încât nu se susțin argumentele 

privind faptul că derularea în continuare a raportului de muncă ar fi contrară voinței 

exprimate de cel care solicită deschiderea dreptului la pensie, astfel că încetarea de drept a 

contractului individual de muncă este justificată, fără a avea semnificația încălcării dreptului 

la muncă al salariatului. 

Chiar în ipoteza în care s-ar reţine că încetarea de drept a contractului de muncă a 

intervenit la momentul comunicării deciziei de pensionare către angajat, deşi actul contestat 

în cauză are un alt conţinut, în condiţiile în care legiuitorul a înțeles să reglementeze prin 

dispozițiile art. 106 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 instituția anulării deciziei de pensie, 

decizia de anulare nu poate rămâne indiferentă în raport cu efectul de încetare a contractului 

individual de muncă la data comunicării. 
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De vreme ce comunicarea acestei decizii produce nu numai efecte în planul 

drepturilor de asigurări sociale, ci şi în cel al raporturilor de muncă, efectele nulităţii deciziei 

de pensionare se impun a fi analizate simetric, în raport cu toate efectele pe care decizia de 

pensie le produce, inclusiv cele asupra raporturilor de muncă. 

În aplicarea principiului de drept quod nulum est, nullum producit efectum, odată 

anulat actul ce a determinat încetare de drept a contractului de muncă, lipsind fundamentul 

legal al acestuia, contractul de muncă se impune a fi repus în fiinţă cu efect retroactiv. 

Pentru considerentele arătate, semnatarul opiniei separate s-a pronunțat în sensul 

respingerii apelului formulat de apelanta „Y.” Iaşi şi păstrării sentinţei nr. 1812/3.12.2020 a 

Tribunalului Iaşi.  

 

5. Nulitate act. Constatare nulitate clauză din actul adițional la contractul 

individual de muncă ce prevede pentru salariat drepturi salariale în cuantum mai redus 

decât cele prevăzute de contractul colectiv de muncă 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii 

Indice alfabetic: nulitate act; constatare nulitate clauză din act adițional contractul 

individual de muncă ce prevede pentru salariat drepturi salariale în cuantum mai 

redus decât cele prevăzute de contractul colectiv de muncă 

Temei de drept: art. 38, art. 57, art. 11, art. 170 Codul muncii  

 

Potrivit art. 11 din Codul muncii, clauzele contractului individual de muncă nu pot 

conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori 

prin contracte colective de muncă. Aceeaşi dispoziţie este prevăzută şi în art. 132 (4) din 

Legea 62/2011: „Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să 

stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă 

aplicabile.” 

Întrucât instituirea prin CCM a unui procent fix de majorare a salariului pentru 

salariaţii nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanță, prin efectele pe 

care le generează, reprezintă indubitabil un drept al salariatului, instanţa apreciază clauza 

de la finalul actului adiţional, în partea referitoare la cuantumul salariului de bază majorat, 

respectiv menţiunea „majorat conform notelor specificate mai sus este de 4640 lei” ca fiind 

lovită de nulitate absolută, întrucât contravine evident dispoziţiilor Contractului colectiv de 

muncă. 

Această interpretare este în concordanţă şi cu principiile statuate prin Legea nr. 

62/2011: drepturile inserate într-un contract colectiv de muncă au un caracter minimal 

pentru drepturile care urmează a fi menţionate/negociate în cuprinsul contractului 

individual de muncă, contractele colective de muncă se aplică de la înregistrare, iar 

executarea contractului colectiv este obligatorie pentru părţi. 

De altfel, legiuitorul a interzis prin art. 38 din Codul muncii orice tranzacţionare a 

drepturilor salariaţilor, care să aibă ca efect renunţarea la drepturi: „Salariaţii nu pot 

renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se 

urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor 

drepturi este lovită de nulitate”. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

399/18.05.2021 
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Prin sentința civilă nr. 1506/21.10.2020 Tribunalul Iași a admis acţiunea formulată 

de Sindicatul „D.”, în numele şi pentru membrul de sindicat reclamant X, în contradictoriu 

cu pârâta Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcţia 

Regională Drumuri şi Poduri Cluj. 

A constatat nulitatea absolută parţială a clauzei de la punctul 1 prima liniuţă din actul 

adiţional nr. 484/15.01.2018 la CIM nr. 622/22.11.2013 privind pe reclamantul X, în partea 

referitoare la cuantumul salariului de bază majorat, respectiv menţiunea „majorat conform 

notelor specificate mai sus este de 4640 lei”. 

A constatat înlocuită de drept clauza nulă cu prevederea din Contractul colectiv de 

muncă înregistrat la ITM sub nr. 263/25.07.2017 cu actul adiţional nr. 2 încheiat la 

31.10.2017 înregistrat la ITM sub nr. 03/02.11.2017, respectiv cu art. 51 raportat la art. 5 nr. 

crt. 4 din Anexa 20 Cap. III Metodologie de stabilire a salariului pentru salariaţi 

subunităţilor CNAIR (DRDP 1-7) nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de 

consultanță, în sensul că salariul majorat este format din salariul de bază lunar brut majorat 

cu 45%. 

A obligat pârâta la plata către reclamant a sumei de 990,76 lei reprezentând cheltuieli 

de judecată (onorariu avocat 952 lei, cheltuieli deplasare şi cazare termen 20.05.2020 – 

38,76 lei). 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut că, în fapt, reclamantul este 

angajat al pârâtei, iar la data de 27.07.2015, prin decizia Directorului General al CNAIR SA 

nr. 53165/27.07.2015 a fost numit inginer calitate pentru serviciile de consultanţă aferentă 

supervizării lucrărilor pentru „Contract de proiectare și Execuţie Reabilitare DN 18 Moisei-

Iacobeni pentru remedierea lucrărilor existente și finalizarea lucrărilor rămase de executat 

LOT 1 Moisei-Borșa, km 131+627- km 156+232” şi „Lot 2 Borşa – Sesuri km 156+232 – 

km 180+850”. 

Prin actul adiţional nr. 484/15.01.2018, ținând cont de Decizia nr. 53165/27.07.2015, 

şi de Nota nr. 5/174/09.01.2018 privind stabilirea salariilor pentru salariaţii nominalizaţi în 

echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă, părţile au convenit majorarea salariului de 

bază lunar brut de la 3314 lei la 4640 lei, majorare acordată începând cu data de 02.11.2017 

şi aplicabilă până la data revocării deciziei de nominalizare în echipa de consultanţă. Această 

majorare este corespunzătoare unui procent de 40%. 

Potrivit disp. art. 95
1
 din Contractul colectiv de muncă pe anul 2017, înregistrat la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti sub nr. 263/25.07.2017: ,,(1) Cu aprobarea 

Directorului General, în cadrul CNADNR se vor constitui echipe de proiect/echipe de 

asigurare a serviciilor de consultanţă (personal tehnic, economic, juridic, diriginţi de 

şantier etc.) pentru gestionarea proiectelor de investiţii în infrastructura rutieră, finanţate 

din fonduri comunitare nerambursabile, din împrumuturi externe rambursabile şi proiecte 

de investiţii finanţate de la bugetul de stat şi venituri proprii. (2) Pentru asigurarea 

stabilităţii şi motivării adecvate a personalului nominalizat prin decizia Directorului 

General să facă parte dintr-o echipă de proiect prevăzută la alin. (1), în scopul prevenirii 

efectelor negative generate de fluctuaţia ascendentă a personalului care ar crea 

dezechilibre majore în activitate, prin dificultățile care ar fi întâmpinate în recrutarea 

personalului de înaltă calificare şi cu o experienţă adecvată, pentru personalul în cauză se 

va utiliza una din grilele de salarizare prevăzute în Anexele 2.2 şi 2.3. (3) Încadrarea 

personalului prevăzută la alin. (2), în grilele de salarizare, se va face în funcţie de 

clasificare în cadrul proiectelor: implementarea (Anexa 2.2) şi suport direct (Anexa 2.3). 

Clasificarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor şi metodologia de stabilire a 

salariilor, conform grilei de salarizare aplicabile, sunt stabilite în baza regulamentului - 

anexa 20 la prezentul CCM. (4) Personalul prevăzut la alin. (2) beneficiază de încadrarea 

în grilele corespunzătoare numai pe perioada de implementare  a proiectelor, conform 

deciziilor de stabilire a echipelor de proiect, urmând ca, la finalizarea acestora, să 

renegocieze salariile de bază.”. 
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Prin ,,Regulamentul privind stabilirea salariilor pentru salariaţii nominalizaţi în 

Echipele de Proiect şi în Echipele de asigurare a serviciilor de consultanţă” (Anexa 20 la 

CCM), - Capitolul II (Metodologia de stabilire a salariului pentru salariaţii subunităţilor 

CNAIR nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă), s-a prevăzut că: 

,,(1) Sunt eligibili pentru acordarea de majorări procentuale a salariilor acordate conform 

grilelor stabilite prin Anexa 2.1. la Contractul Colectiv de Muncă salariaţii din cadrul 

subunităţilor CNAIR nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă prin 

decizii ale conducătorului subunităţii. (…) 

(4) Personalul de conducere de la subunităţi întocmește Anexa 20.4 completând 

poziţia în echipa de consultanţă, numele şi prenumele salariaţilor, cerinţe privind 

calificarea/specializarea/meseria, procentul de majorare propus şi o semnează 

corespunzător formularului  

(5) Poziţia eligibilă în Echipa de consultanţă şi procentul de majorare aferent 

fiecărei poziţii sunt prezentate în tabelul următor Inginer Asigurarea Calităţii poz.4 –

procent de 45%(…).  

(5
1
)  Procentul de majorare se raportează la salariul negociat conform grilei 

stabilite prin Anexa 2.1 la Contractul Colectiv de Muncă. 

(6) Documentaţia întocmită (Anexa 20.4, Decizia privind asigurarea serviciilor de 

consultanţă de către subunităţi şi Decizia privind constituirea echipei de asigurare a 

serviciilor de consultanţă) se transmite Serviciului Gestionare Personal din cadrul CNAIR 

SA - Central pentru avizare.   

(7) Documentaţia avizată este supusă: a) avizării Directorului Direcţiei CNAIR care 

gestionează contractul de lucrări pentru care se asigură serviciile de consultanţă prin 

subunităţi. b) aprobării Directorului General, de către Serviciul Gestionare Personal.  

(8) În baza atribuţiei de negociere Directorul General aprobă acordarea 

procentelor de majorare salarială sau după caz respinge propunerea de acordare.   

(9) Serviciul Gestionare Personal va informa subunităţile cu privire la 

aprobarea/respingerea propunerii de acordare a majorării salariale şi: a) va întocmi actele 

adiţionale aferente pentru  personalul Subunităţi, sau după caz, b) va transmite 

documentaţia aprobată către structurile funcţionale cu atribuţii de Resurse Umane 

constituite la subunităţi în vederea întocmirii actele adiţionale aferente”.  

În plus, prin actul adiţional la CCM nr. 2/31.10.2017 înregistrat la ITM sub nr. 

03/02.11.2017, Pct. 14, s-au stabilit următoarele: „La anexa 20 capitolul privind 

Metodologia de stabilire a salariului pentru salariaţii subunităţilor CNAIR nominalizaţi în 

echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă se modifică numerotarea şi se completează 

cu art. 5 ind. 1 şi art. 10, după cum urmează: 

Art. 5 ind. 1: procentul de majorare se raportează la salariul negociat conform grilei 

stabilite prin Anexa 2.1 la contractul colectiv de muncă, cu posibilitatea depăşirii maximului 

acestei grile, în cazul în care aplicarea procentului de majorare conduce la stabilirea unui 

salariu peste maximul grilei. 

Actul adiţional la CIM va cuprinde: 

- Salariul negociat cu 01.08.2017 conform grilei 2.1 

- Salariul majorat, va fi exprimat sub formă de sumă, ca urmare a aplicării 

metodologiei de stabilire a salariului pentru salariaţii subunităţilor CNAIR 

nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă. Salariul majorat 

va fi acordat pe perioada cât salariatul este nominalizat în decizia de asigurare a 

serviciilor de consultanţă. 

Art. 10 aplicarea metodologiei la prezentul capitol se va realiza ulterior aplicării 

prevederilor art. 140 CCM; salariaţii nominalizaţi în echipa de asigurare a serviciilor de 

consultanţă vor primi majorarea începând cu data înregistrării actului adiţional nr. 2 la 

ITM Bucureşti.” 

Coroborând aceste dispoziţii din Contractul colectiv de muncă cu situaţia de fapt, 

instanţa reţine că prin CCM nr. 263/25.07.2017 cu actele adiţionale ulterioare, prin Anexa 20 
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la CCM, Capitolul II Metodologia de stabilire a salariului pentru salariaţii subunităţilor 

CNAIR nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă, s-a prevăzut o 

posibilitate de acordare a unor majorări salariale procentuale fixe, în procentele prevăzute la 

art. 5 din Anexa 20, salariaţilor nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de 

consultanţă, în funcţie de poziţia ocupată în cadrul echipei. 

Că majorarea procentuală din capitolul II art. 5 este fixă, rezultă din interpretarea 

sistematică a contractului colectiv de muncă.  

Astfel, când partenerii sociali au avut în vedere încadrarea într-o marjă procentuală 

maximă, au semnalat această înţelegere prin denumirea salariu maxim posibil, ca de 

exemplu în cazul activităţilor de implementare şi suport direct din Capitolul II Metodologia 

de stabilire a salariului pentru salariaţii subunităţilor CNAIR nominalizaţi în echipe de 

Proiect - art. 6. În plus, în cazul stabilirii unei limite maxime, s-au agreat şi plaje de punctaj 

(art. 6), precum şi criterii concrete (anexa 20.1) şi detaliate (anexa 20.2) pentru stabilirea 

punctajului, fiind întocmit şi un ghid privind stabilirea punctajului pe fiecare criteriu în parte 

(anexele 20.3 a-g). 

Or, în Capitolul II Metodologia de stabilire a salariului pentru salariaţii 

subunităţilor CNAIR nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă tabelul 

conţine coloana cu denumirea neechivocă Majorare %, fără vreun alt indiciu că ar fi vorba 

de procente maximale. De altfel, pentru salariaţii din echipele de consultanţă nici nu a fost 

indicată, similar celor din echipele de proiect, vreo plajă de punctaj, nici nu s-au elaborat 

criterii ori vreun ghid de stabilire a punctajului, astfel că instanţa nu poate decela 

modalitatea în care angajatorul ar putea stabili o majorare diferită de cea prevăzută la art. 5 

într-o manieră obiectivă şi verificabilă atât de salariat, cât şi într-un eventual cadru judiciar. 

În plus, prin procesul-verbal al Comisie paritare din 14.03.2018 partenerii sociali au 

stabilit faptul că la Anexa 20.4, reprezentând Anexa CCM cu şablonul notei de stabilire a 

salariului pentru salariaţii subunităţilor CNAIR nominalizaţi în echipe de asigurare a 

serviciilor de consultanţă, sintagma „majorare propusă” este interpretată de părţi ca 

majorarea acordată conform grilei din Anexa 20 Cap. III art. 5. 

De altfel, raportarea la grila de salarizare de care face vorbire pârâta este realizată cu 

ocazia negocierii salariului de bază cu încadrarea în Anexa 2.1, fără a avea legătură cu 

stabilirea procentului de majorare aferent, cu atât mai mult cu cât prin Actul adiţional nr. 2 la 

CCM înregistrat la ITM cu nr. 3/02.11.2017 prin art. 5 ind. 1 din Anexa 20 Cap. III se 

prevede expres faptul că procentul de majorare se raportează la salariul negociat conform 

grilei stabilite prin Anexa 2.1 la contractul colectiv de muncă, cu posibilitatea depăşirii 

maximului acestei grile, în cazul în care aplicarea procentului de majorare conduce la 

stabilirea unui salariu peste maximul grilei. 

Or, procentul de majorare salarială diminuat acordat reclamantului nu poate fi 

justificat de pârâtă nici prin raportare la atribuţia de negociere a Directorului General, de 

vreme ce această atribuţie îi este recunoscută prin CCM doar la negocierea salarială cu 

încadrarea în grilele din anexele 2.1, 2.2 şi 2.3, nici prin raportare la criterii de evaluare a 

complexităţii activităţii în cadrul proiectului, atâta timp cât astfel de criterii nu au fost 

definite în CCM pentru activităţile de consultanţă, nici nu apar ca fiind uzuale şi aplicate 

transparent în cazul reclamantului. 

Mai mult, în documentaţia prevăzută de Anexa 20 înaintată către CNAIR SA - 

Serviciul Gestionare Profesional cu nr. 56407/13.09.2017 pârâta DRDP Cluj pârâta a 

solicitat asigurarea fondului de salarii în ce îl priveşte pe reclamant, prin raportare la procent 

conform art. 95 CCM de 45%. 

Cu privire la apărarea pârâtei în sensul că reclamantul a semnat fără obiecţiuni actul 

adiţional prin care i se acordă majorarea în cuantum de doar 40%, instanţa reţine că acordul 

salariatului de a-şi primi doar parte din drepturile ce i se cuvin nu poate însemna renunţarea 

acestuia la drepturile neacordate. Din această perspectivă, actul adiţional nu este contestabil 

în limita drepturilor recunoscute, ci nerecunoaşterea dreptului până la limita prevăzută în 
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contractul colectiv de muncă deschide salariatului calea jurisdicţiei muncii tocmai pentru 

această diferenţă.  

De altfel, conform art. 170 din Codul muncii: „Acceptarea fără rezerve a unei părţi 

din drepturile salariale sau semnarea actelor de plată în astfel de situaţii nu poate avea 

semnificaţia unei renunţări din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin în 

integralitatea lor, potrivit dispoziţiilor legale sau contractuale.” 

Cât priveşte apărarea pârâtei în sensul că reclamantul putea să conteste actul emis de 

Directorul General al CNAIR SA prin care i s-a stabilit procentul de 40%, instanţa reţine că 

documentaţia întocmită în aplicarea Metodologiei de stabilire a salariului pentru salariatul 

nominalizat în Echipa de consultanţă este doar una preparatorie, fără efecte juridice proprii, 

căci, după cum susţine şi pârâta atât prin întâmpinare, cât şi în alte litigii similare, doar 

finalizarea procedurii prin încheierea actului adiţional naşte dreptul salariatului de a pretinde 

majorarea reglementată prin contractul colectiv de muncă, acesta fiind actul ce trebuie supus 

controlului jurisdicţional în caz de neînţelegere între părţi. 

În acest context, prevederea din actul adiţional nr. 484/15.01.2018 la contractul 

individual de muncă încheiat cu salariatul X, în partea referitoare la cuantumul salariului de 

bază majorat, respectiv menţiunea „majorat conform notelor specificate mai sus este de 4640 

lei” corespunzătoare unui procent de majorare de 40% este în contradicţie flagrantă cu 

prevederea din Contractul colectiv de muncă înregistrat la ITM sub nr. 263/25.07.2017 cu 

actul adiţional nr. 2 încheiat la 31.10.2017 înregistrat la ITM sub nr. 03/02.11.2017, 

respectiv cu art. 5
1
 raportat la art. 5 nr. crt. 4 din Anexa 20 Cap. III Metodologie de stabilire 

a salariului pentru salariaţi subunităţilor CNAIR (DRDP 1-7) nominalizaţi în Echipe de 

asigurare a serviciilor de consultanta, în sensul că majorarea prevăzută pentru poziţia Inginer 

Asigurarea Calităţii este 45%. 

Or, potrivit art. 11 din Codul muncii: „Clauzele contractului individual de muncă nu 

pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative 

ori prin contracte colective de muncă.” Aceeaşi dispoziţie este prevăzută şi în art. 132 (4) 

din Legea 62/2011: „Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să 

stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă 

aplicabile.” 

Întrucât instituirea prin CCM a unui procent fix de majorare a salariului pentru 

salariaţii nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanta, prin efectele pe 

care le generează, reprezintă indubitabil un drept al salariatului, instanţa apreciază clauza de 

la finalul actului adiţional nr. 484/15.01.2018, în partea referitoare la cuantumul salariului de 

bază majorat, respectiv menţiunea „majorat conform notelor specificate mai sus este de 4640 

lei” ca fiind lovită de nulitate absolută, întrucât contravine evident dispoziţiilor Contractului 

colectiv de muncă. 

Această interpretare este în concordanţă şi cu principiile statuate prin Legea nr. 

62/2011: drepturile inserate intr-un contract colectiv de muncă au un caracter minimal 

pentru drepturile care urmează a fi menţionate/negociate în cuprinsul contractului individual 

de muncă, contractele colective de muncă se aplică de la înregistrare, iar executarea 

contractului colectiv este obligatorie pentru părţi. 

De altfel, legiuitorul a interzis prin art. 38 din Codul muncii orice tranzacţionare a 

drepturilor salariaţilor, care sa aibă ca efect renunţarea la drepturi: „Salariaţii nu pot renunţa 

la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte 

renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este 

lovita de nulitate". 

Prin urmare, dând eficienţă dispoziţiilor art. 57 din Codul muncii, potrivit cărora: „În 

situaţia în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabileşte drepturi sau obligaţii 

pentru salariaţi, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de 

muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispoziţiile legale sau convenţionale 

aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri", tribunalul constată înlocuită de drept 

clauza nulă cu prevederea din Contractul colectiv de muncă înregistrat la ITM sub nr. 
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263/25.07.2017 cu actul adiţional nr. 2 încheiat la 31.10.2017 înregistrat la ITM sub nr. 

03/02.11.2017, respectiv cu art. 5
1
 raportat la art. 5 nr. crt. 4 din Anexa 20 cap. III 

Metodologie de stabilire a salariului pentru salariaţi subunităţilor CNAIR (DRDP 1-7) 

nominalizaţi în Echipe de asigurare a serviciilor de consultanta, în sensul că salariul majorat 

este format din salariul de bază lunar brut majorat cu 45%. 

Având în vedere dispozițiile art. 451-453 alin. 1 C.proc.civ., instanţa de fond obligă 

pârâta la plata către reclamant a sumei de 990,76 lei reprezentând cheltuieli de judecată 

(onorariu avocat 952 lei şi 38,76 lei reprezentând 1/5 din: cheltuieli cazare termen 

20.05.2020, conform facturii ISMO - 155475/20.05.2020 şi bonului fiscal 1/20.05.2020 în 

valoare de 217,54 lei, din cheltuieli deplasare cu trenul pe ruta Bucureşti Nord Iaşi bilet în 

valoare de 140,20 lei şi din cheltuielile de deplasare cu taxi conform bonurilor fiscale 

0009/20.05.2020 – 10,43 lei, N80254070387/19.05.2020 – 13,19 lei, bon fiscal în valoare de 

30 lei/20.05.2020). Instanţa acordă 1/5 din cheltuieli având în vedere faptul că menţiunile 

olografe de pe documentele de plată cu privire la fracţia solicitată sunt neclare putând fi 1/3 

sau 1/5, dar avocatul a fost prezent doar în faţa acestui complet în 4 cauze la termenul din 

20.05.2020, prin urmare fracţia indicată trebuie să fie 1/5, avându-se în vedere, probabil, şi 

alte dosare susţinute în faţa altor instanţe cu ocazia aceleiaşi deplasări. 

Prin opinia separată, asistentul judiciar consideră că acţiunea trebuia respinsă, 

motivat de următoarele: 

În cauză părţile au invocat aplicarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă nr. 

263/2017 aplicabil la nivel de CNAIR. 

Reclamantul solicită înlocuirea din actul adiţional nr. 484/15.01.2018 cu privire la 

salariul de baza majorat, în sensul ca majorarea salariala pentru poziţia de inginer de calitate 

este de 45% şi nu de 40%, cum i-a fost acordată. 

Consideră că prevederile Contractului Colectiv de Muncă trebuie interpretate în mod 

unitar, iar din această perspectivă în mod corect angajatorul a aplicat procedura prevăzută în 

Anexa 20. 

De altfel părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă au stabilit urmare a 

negocierilor purtate un regulament privind stabilirea salariilor pentru salariaţii nominalizaţi 

în Echipele de proiect şi în Echipele de Consultanţă. 

Prin Contractul Colectiv de Muncă din anul 2017, la art. 95 ind. 1, s-au prevăzut 

temeiurile unei salarizări distincte pentru echipele de proiect/ echipele de asigurare a 

serviciilor de consultanţă, utilizarea uneia dintre grilele de salarizare prevăzute în Anexele 

2.2 și 2.3., textul fiind redat în hotărârea fondului. Prin noul contract colectiv de muncă 

aplicabil s-a stabilit: „Clasificarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor şi 

metodologia de stabilire a salariilor, conform grilei de salarizare aplicabile, sunt stabilite în 

baza regulamentului - anexa 20 la prezentul CCM”. 

Prin ,,Regulamentul privind stabilirea salariilor pentru salariaţii nominalizaţi în 

Echipele de Proiect şi în Echipele de asigurare a serviciilor de consultanţă” (Anexa 20 la 

CCM) - Capitolul III - Metodologia de stabilire a salariului pentru salariaţii subunităţilor 

CNAIR nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă, s-a prevăzut că: ,,(1) 

Sunt eligibili pentru acordarea de majorări procentuale a salariilor acordate conform grilelor 

stabilite prin Anexa 2.1. la Contractul Colectiv de Muncă salariaţii din cadrul subunităţilor 

CNAIR nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de consultanţă prin decizii ale 

conducătorului subunităţii. (2) Emiterea de decizii ale conducătorului subunităţii privind 

nominalizarea salariaţilor în cadrul Echipelor de asigurare a serviciilor de consultanţă este 

condiţionată de emiterea de decizii ale directorului general privind asigurarea serviciilor de 

consultanţă (inginer FIDIC) de către subunităţile CNAIR (4) Personalul de conducere de la 

subunităţi întocmește Anexa 20.4 completând poziţia în echipa de consultanţă, numele şi 

prenumele salariaţilor, cerinţe privind calificarea/specializarea/meseria, procentul de 

majorare propus şi o semnează corespunzător formularului. (5) Poziţia eligibilă în Echipa de 

consultanţă şi procentul de majorare aferent fiecărei poziţii sunt prezentate în tabelul 

următor: (…) (6) Documentaţia întocmită (Anexa 20.4, Decizia privind asigurarea 
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serviciilor de consultanţă de către subunităţi şi Decizia privind constituirea echipei de 

asigurare a serviciilor de consultanţă) se transmite Serviciului Gestionare Personal din 

cadrul CNAIR SA - Central pentru avizare. (7) Documentaţia avizată este supusă: a) avizării 

Directorului Direcţiei CNAIR care gestionează. contractul de lucrări pentru care se asigură 

serviciile de consultanţă prin subunităţi; b) aprobării Directorului General, de către Serviciul 

Gestionare Personal (8) În baza atribuţiei de negociere Directorul General aprobă acordarea 

procentelor de majorare salarială sau după caz respinge propunerea de acordare. (9) 

Serviciul Gestionare Personal va informa subunităţile cu privire la aprobarea/respingerea 

propunerii de acordare a majorării salariale şi: a) va întocmi actele adiţionale aferente pentru 

personalul Subunităţi, sau după caz, b) va transmite documentaţia aprobată către structurile 

funcţionale cu atribuţii de Resurse Umane constituite la subunităţi în vederea întocmirii 

actelor adiţionale aferente”.  

Chiar dacă prin decizia de numire într-un proiect salariatului i se configurează 

vocaţia la acordarea sporurilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, acest lucru nu 

echivalează cu acordarea lor necondiţionată, stabilirea cuantumul şi /sau a procentului 

cuvenit fiind supusă procedurii anterior prezentate. 

Mai mult, reclamantul a semnat actul adiţional fără obiecţiuni, iar invocarea 

încălcării art. 38 Codul muncii nu justifică admiterea acţiunii, în condiţiile în care pârâta nu 

a făcut decât să respecte prevederile negociate cu sindicatul şi concretizate în clauzele 

contractului colectiv de muncă. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta Compania Naţională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj, considerând-o 

nelegală și netemeinică. 

Consideră apelanta că instanța de fond nu a avut în vedere faptul că noul Contract 

Colectiv de Muncă la nivel CNAIR SA a suferit modificări în ceea ce priveşte salarizarea 

personalului din echipele de proiect/ echipele de asigurare a serviciilor de consultanță, noile 

prevederi fiind cuprinse în art. 95 alin. 1 și Anexa 20 la CCM, fiind prevăzute temeiurile 

unei salarizări distincte pentru echipele de proiect/echipele de asigurare a serviciilor de 

consultanță, utilizarea uneia dintre grilele de salarizare prevăzute în Anexele 2.2 și 2.3 

Dreptul la majorarea salarială era condiţionat de urmarea întregii proceduri înscrise în Anexa 

20. 

Sindicatul „D.”, semnatar al convenţiei colective, nu poate invoca peste și împotriva 

conţinutului expres al acordului colectiv, existența unui drept necondiţionat la majorare 

salarială, întrucât o astfel de teză lipseşte de conţinut întreaga Anexă 20. 

Începând cu intrarea în vigoare a noului Contract Colectiv de Muncă, drepturile 

solicitate de reclamant sunt supuse prevederilor art. 95 ind. 1 din CCM și procedurii 

instituite de Anexă. 

Indică apelanta prevederile din „Regulamentul privind stabilirea salariilor pentru 

salariaţii nominalizaţi în Echipele de proiect și în Echipele de asigurare a serviciilor de 

consultanță (Anexa 20 la CCM - Capitolul II Metodologia de stabilire a salariului pentru 

salariaţii subunităţilor CNAIR SA nominalizaţi în echipele de asigurare a serviciilor de 

consultanță), apreciind că nominalizarea reclamantului în echipa de consultanță ii conferă 

acestuia doar condiţia de eligibilitate pentru salariul acordat conform grilei aferente 

activității sale. 

Pentru acordarea propriu-zisă a procentului este necesară parcurgerea întregii 

proceduri reglementate de Regulamentul sus menţionat, respectiv Anexa 20 la CCM, 

procedură ce implică stabilirea tipului de activitate ce urmează a fi desfășurată în cadrul 

proiectului, stabilirea limitelor maxime ale salariului ca urmare a obţinerii unui punctaj 

întocmit de personalul de conducere pe baza unor criterii, avizarea documentaţiei astfel 

întocmite de Serviciul Gestionare Personal din cadrul CNAIR Central și aprobarea de către 

Directorul General CNAIR a acordării salariului majorat. 
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Chiar dacă prin decizia de numire într-un proiect salariatului i se configurează 

vocaţia la acordarea sporurilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, acest lucru nu 

echivalează procedurii menţionate anterior. 

Deși instanța de fond a făcut referire la Anexa 20 din CCM 2017, precizând că la art. 

51 raportat la art. 5 nr. crt. 4 majorarea salarială pentru poziţia de Inginer Asigurarea 

Calităţii este de 45%, aceasta a interpretat în mod eronat Regulamentul menţionat, respectiv 

faptul că, prin NOTA privind stabilirea salariului salariaţilor DRDP Cluj nominalizaţi în 

echipe de asigurare a serviciilor de consultanță nr 5/174/09.01.2018 avizată de Serviciul 

Gestionare Personal și de Directorul Regional General, aprobată de Directorul General al 

CNAIR SA, s-a propus și s-a acordat o majorare de 40% acordată reclamantului X – Inginer 

Asigurarea Calităţii. 

De asemenea, consideră ca instanța de fond a interpretat în mod eronat prevederile 

Actului adiţional nr. 2 la CCM nr. 263/25.07.2017, care, prin pct. 14, completează Anexa 20 

cu alin. 51 și alin. 10. 

De asemenea, invocă şi faptul că intimatul a semnat actul adiţional nr. 484 fără 

obiecţiuni, fiind de acord cu modificările și cu procentul acordat, şi în raport de art. 17 alin. 

5 din Codul muncii, angajatorul a încheiat actul adiţional anterior producerii modificării cu 

privire la elementul salarizării, care – din perspectiva naturii juridice – este el însuși un 

contract supus dreptului muncii, care se încheie „ad validitatem” și că acesta a executat 

obligaţiile contractuale ce izvorăsc din încheierea actului adiţional cu respectarea 

principiului consensualismului și al bunei-credinţe reglementat de art. 5 din Codul muncii. 

Susţine apelanta că dispoziţiile art. 95 ind. 1 din CCM nr. 263/2017 nu puteau avea 

efect direct, fiind condiţionate de procedura înscrisă în Regulamentul privind stabilirea 

salariilor pentru salariaţii nominalizaţi în echipele de asigurare a serviciilor de consultanță 

Anexa 20 la CCM. 

Or, întocmirea documentaţiei presupune propunerea unui procent de majorare 

salarială transmiterea acesteia către Serviciul Gestionare Personal din cadrul CNAIR SA 

Central pentru avizare. 

Totodată, în baza atribuţiei de negociere Directorul General aprobă acordarea 

procentelor de majorare salarială sau, după caz, respingea propunerii de acordare. În cazul 

aprobării, procedura se finalizează prin întocmirea unui act adiţional, cum s-a întâmplat și în 

prezenta cauză. 

Invocă în susţinerea acestor concluzii, dispoziţiile  art. 148 (1) din Legea nr. 62/2011 

şi ale art. 229 alin. 4 din Codul muncii. 

Susţine apelanta că a respectat prevederile negociate cu sindicatul și concretizate în 

clauzele contractului colectiv de muncă, solicitând admiterea apelului. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 466 și urm. C.proc.civ., Contractul Colectiv de 

Muncă aplicabil în anul 2017, Codul muncii, Legea nr. 62/2011. 

Intimatul formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

În raport de prima critică din motivele de apel, apreciază intimatul că a interpretat 

corect prevederile contractului colectiv de muncă raportat la regulile de interpretare ale 

contractelor prevăzute de Codul civil, cu luarea în calcul a principiilor de interpretare ale 

actelor juridice, astfel cum acestea sunt stabilite de legiuitor. 

Părţile au inserat în cuprinsul contractului colectiv de muncă articole care stipulau 

salarizarea în plus a salariaţilor care participau fie la echipe de consultanţă, fie la echipe de 

proiect, pentru a determina stabilitatea personalului și a recompensa munca în plus. Astfel, 

sensul introducerii unor astfel de clauze era stabilirea unei salarizări în plus pentru cei care 

sunt nominalizaţi în echipe de consultanta/proiect. În privinţa personalului din consultanţă, 

părţile contractante au stabilit procente fixe de majorare salarială. 

Această manieră de interpretare a contractului a fost confirmată și de CNAIR, care în 

cadrul comisiilor paritare a recunoscut că acordarea unor majorări salariale în procente mai 

mici decât cele stipulate în Anexa nr. 20 nu este conformă prevederilor CCM și a arătat că 

va lua maăsuri în acest sens.  
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O a doua critică vizează aprobarea majorării la un procent diferit din CCM, apelanta 

indicând faptul că, urmare a parcurgerii procedurii din Anexa nr. 20, intimatului i s-au 

propus și aprobat alte procente, care sunt maximale. 

Apreciază intimatul că soluţia instanţei este corectă în ceea ce priveşte faptul că în 

cadrul Anexei nr. 20 este stipulat în mod clar procentul de majorare salarială care se aplică 

pentru participarea la proiecte de consultanță, fără a se stipula o marjă maximală. 

Astfel, instanța a interpretat aceste prevederi contractuale și a ajuns la concluzia că 

termenii sunt suficient de clar formulaţi şi nu necesită interpretări. 

Directorului general nu i s-a prevăzut competența de a diminua aceste procente de 

majorare salarială, peste voinţa părţilor contractului colectiv de muncă, acesta având doar 

dreptul de a decide dacă acordă sau nu majorarea salarială. În privinţa intimatului a decis 

acordarea acestei majorări, însă nu avea voie să stipuleze un procent mai mic decât cel din 

CCM. 

În ce priveşte criticile referitoare la semnarea actelor adiţionale fără obiecțiuni, 

intimatul invocă dispoziţiile din Codul muncii, care îşi găsesc aplicabilitatea în cauză, 

arătând că, având în vedere prin actele adiţionale la CIM au fost stipulate drepturi salariale, 

acesta a semnat aceste acte, însă cu intenția clară de a beneficia de drepturile salariale care i 

se cuveneau, iar faptul că a acceptat drepturile salariale pentru munca prestată, nu înseamnă 

că a renunțat la drepturile salariale care i se cuveneau pentru participarea la proiecte de 

consultanţă. 

De asemenea, apreciază intimatul că în mod corect instanța a sancţionat 

comportamentul culpabil al apelantei care avea obligaţia ca de la momentul numirii în 

echipe de consultanță să acorde majorările salariale în procentele stipulate în CCM, care au 

fost negociate colectiv. Negocierea individuală nu avea cum să ducă la stipularea unor 

procente diminuate. 

Instanța, în baza ierarhiei contractelor, în mod corect a înlocuit clauza inferioară din 

CIM cu cea superioară din CCM.  

Invocă în continuare intimata prevederi din Codul muncii referitoare la contractele 

colective de muncă şi clauzele prevăzute de acestea, apreciază că, în cazul în cazul existenţei 

unui act adiţional la CIM care cuprinde drepturi sub nivelul celor stipulate în CCM, o astfel 

de clauză este nulă, aceasta fiind înlocuită de drept de dispoziţiile din CCM.  

În cazul de faţă, deoarece drepturile intimatului privind salariul majorat au fost 

stipulate în actul adiţional ca acordându-se într-un procent mai mic decât cel din CCM, o 

astfel de clauză încalcă prevederile CCM, iar procentul urmează a fi înlocuit cu dispoziţiile 

din CCM. 

Pentru toate aceste motive, solicită respingerea apelului astfel cum a fost formulat, 

cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată în apel. 

În drept, invocă prevederile art. 460 și urm. C.proc.civ., Codul muncii, Legea nr. 

62/2011. 

Verificând în limitele cererii de apel formulate stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea 

dispoziţiilor legale de prima instanţă, Curtea de apel reţine următoarele: 

Prin actul adiţional nr. 484/15.01.2018 părţile au convenit majorarea salariului de 

bază lunar brut de la 3314 lei la 4640 lei, majorare acordată începând cu data de 02.11.2017 

şi aplicabilă până la data revocării deciziei de nominalizare în echipa de consultanţă. Actul 

adiţional a fost încheiat în temeiul dispozițiilor art. 17 alin. 5 coroborat cu 41 alin. 1 Codul 

muncii în raport de dispoziţiile art. 140 şi art. 95 ind. 1 din CCM - CNAIR SA nr. 

263/25.07.2017, astfel cum a fost modificat şi completat, precum şi în baza notei de stabilire 

a salariaţilor nominalizaţi în echipele de asigurare a serviciilor de consultanţă nr. 

5/174/09.01.2018. 

Art. 95 ind. 1 din CCM aşa cum a fost redat în cuprinsul sentinţei apelate, 

reglementează salarizarea distinctă pentru echipele de proiect/echipele de asigurare a 

serviciilor de consultanta, prin utilizarea uneia dintre grilele de salarizare prevăzute în 

Anexele 2.2 și 2.3.  
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Prin Capitolul II la Anexa 20 la CCM - Metodologie de stabilire a salariului pentru 

salariaţii subunităţilor CNAIR nominalizaţi în echipele de consultanţă s-a părţile semnatare 

ale CCM au inserat la alin. 5 atât denumirea poziţie eligibile, cât şi procentul de majorare ce 

se acordă, la nr. crt. 4 fiind prevăzută poziţia de Inginer Asigurarea Calităţii cu un procent de 

majorare de 45%. Art. 5 ind. 1 are următorul cuprins: „procentul de majorare se raportează 

la salariul negociat conform grilei stabilite prin anexa 2.1 la Contractul Colectiv de Muncă.” 

Este real că acordarea efectivă a majorării salariale ca urmare a participării în 

echipele de proiect impune, potrivit dispoziţiilor CCM, parcurgerea unei proceduri 

prevăzută la anexa 20, dar în cazul reclamantului această procedură a fost parcursă, 

reclamantul fiind nominalizat în echipa de consultanţă, poziţia acestuia în cadrul echipei de 

consultanţă fiind aceea de inginer asigurarea calităţii. 

Ceea ce se contestă în prezenta cauză nu este lipsa parcurgerii procedurii, ci inserarea 

în cuprinsul anexei, notă de stabilire a salariului a unui procent de majorare mai mic decât 

cel prevăzut în anexa la CCM. 

Reţine instanţa de apel că sunt nefondate criticile apelantei vizând greşita interpretare 

de către instanţa de fond a dispoziţiilor contractului colectiv de muncă. Procentul de 45% 

prevăzut de dispozițiile alin. 5 din Capitolul II la anexa 20 la CCM nu este un procent 

maximal, ci un procent fix. Interpretarea dată de apelantă dispoziţiilor convenţionale adaugă 

la prevederea din contract şi contravine dispoziţiilor art. 1267 Cod civil. 

Dispoziţiile alin. 5 sunt clare şi nesusceptibile de interpretări: „Poziţia eligibilă în 

echipa de consultanţă şi procentul de majorare aferent fiecărei poziţii sunt prezentate în 

tabelul următor”; or, în raport de indicarea unui procent fix de majorare pentru fiecare 

funcţie, interpretarea în sensul că procentul de majorare este supus negocierii, cel indicat în 

tabel fiind unul maximal contravine înţelesului explicit al dispoziţiilor alin. 5 şi alin. 5 ind. 1 

din Cap. II la Anexa 20 la CCM. 

De altfel, reţine instanţa de apel că interpretarea dată de instanţa de fond dispoziţiilor 

CCM privind procentul de majorare fix, reglementat de alin. 5 este în concordanţă cu 

interpretarea pe care părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă au dat-o aceleiaşi 

dispoziţii legale, această chestiune fiind expres inserată în procesul-verbal nr. 

92/16826/14.03.2018: „părţile precizează că, la tabelul de la anexa 20.4 din CCM sintagma 

„majorare propusă” este interpretată de părţi ca majorare acordată conform grilei din anexa 

20 Cap. III alin. 5.” 

În raport de aceste statuări, corect a reţinut instanţa de fond că dispoziţia actului 

adiţional la contractul individual de muncă, potrivit cu care majorarea acordată în baza art. 

95 ind. 1 aferentă unui procent de 40% contravine dispoziţiilor din Contractul colectiv de 

muncă înregistrat la ITM sub nr. 263/25.07.2017 cu actul adiţional nr. 2 încheiat la 

31.10.2017 înregistrat la ITM sub nr. 03/02.11.2017, respectiv cu art. 5 ind. 1 raportat la art. 

5 şi nr. crt. 4 din Anexa 20 Cap. III - Metodologie de stabilire a salariului pentru salariaţi 

subunităţilor CNAIR (DRDP 1-7) nominalizaţi în echipe de asigurare a serviciilor de 

consultanță. 

Cum art. 132 (4) din Legea nr. 62/2011 prevede: „Contractele individuale de muncă 

nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin 

contractele colective de muncă aplicabile.”, iar potrivit dispozițiilor  art. 38 din Codul 

muncii: „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice 

tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau 

limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate”, sunt irelevante susţinerile apelante privind 

semnarea de către reclamantul-intimat a actului adiţional la contractul de muncă prin care 

majorarea aferentă activităţii desfăşurată în echipe de proiect este remunerată prin aplicarea 

unui procent de majorare de 40% în locul majorării de 45% prevăzută expres în contractul 

colectiv de muncă. 

În raport de aceste considerente, în temeiul art. 480 C.proc.civ., Curtea respinge 

apelul formulat de pârâta Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 



57 

S.A., prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Cluj împotriva sentinţei civile nr. 

1506/21.10.2020 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o păstrează. 

În baza art. 453 C.proc.civ., reţinând culpa procesuală a apelantei, dovedirea în 

condiţiile art. 452 a cheltuielilor generate de judecarea apelului de către intimat, precum şi 

caracterul justificat al cheltuielilor solicitate, obligă apelanta să plătească intimatului 

Sindicatul „D.” a sumei de 1065,16 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.  

 

6. Acțiune în pretenții; restituirea sumelor reţinute cu titlu de contribuţii de 

asigurări sociale de sănătate din indemnizaţiile de revoluţionar achitate în temeiul Legii 

nr. 341/2004 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale; 

Indice alfabetic: acțiune în pretenții; restituirea sumelor reţinute cu titlu de contribuţii de 

asigurări sociale de sănătate din indemnizaţiile de revoluţionar achitate în temeiul 

Legii 341/2004; 

Temei de drept: art. 154 alin. 1 lit. d) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal; art. 224 

alin. 1 lit. c din Legea nr. 95/2006; art. 3 alin. 1 lit. b pct. 4 din Legea nr. 341/2004; 

art. 16 alin. 6 Codul muncii; Decizia nr. 14/2020, pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

 

Prin Decizia nr. 14/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a statuat că: „În interpretarea art. 5 

alin. (2) cu referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea recunoștinței pentru victoria 

Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 

Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - 

Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin 

raportare la prevederile art. 154 alin. (1) lit. d), art. 155 și 114 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 224 alin. (1) lit. d) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, deținătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează 

contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii 

nr. 341/2004.”  

Pentru a pronunța această decizie, instanța supremă a avut în vedere că: „111. Din 

coroborarea dispoziţiilor menţionate rezultă, pe de o parte, că veniturile de care beneficiază 

deţinătorii titlurilor reglementate de Legea nr. 341/2004 nu sunt impozabile şi, pe de altă 

parte, că deşi acest act normativ nu prevede nimic în legătură cu plata contribuţiilor la 

asigurările sociale de sănătate, aceasta nu înseamnă că ele s-ar datora (prin opoziţie cu 

situaţia impozitelor pentru care se prevede scutirea), ci că trebuie făcută corelaţia necesară 

cu dispoziţiile care reglementează această materie din Codul fiscal, dispoziţii care stabilesc 

în legătură cu astfel de venituri (provenite din alte surse) condiţia ca ele să fie impozabile 

pentru a constitui bază de calcul la stabilirea contribuţiei pentru asigurările sociale de 

sănătate.” 

În considerentele acestei decizii s-a reținut expres: „116. Aşadar, persoanele din 

categoria celor prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2-4 din Legea nr. 341/2004 nu 

datorează contribuţii la asigurări sociale de sănătate pentru drepturile băneşti încasate în 

temeiul acestei legi, dar, în acelaşi timp, nici nu vor beneficia de drepturile de asigurare 

prevăzute de Legea nr. 95/2006, câtă vreme nu intră în categoria celor care beneficiază de 

o asemenea asigurare fără plata contribuţiei [ca în ipoteza prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. 

b) pct. 1 coroborat cu art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 şi art. 154 alin. (1) lit. 

d) din Codul fiscal]. 

Or, în cauză, intimatul nu tinde la recunoașterea calității de asigurat fără plata 

contribuției de asigurări sociale de sănătate, ci susține că plata contribuției de asigurări 
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sociale de sănătate nu este obligatorie în cazul său, cu asumarea consecințelor la care 

Înalta Curte de Casație și Justiție face referire, ce derivă din nereținerea acestor 

contribuții.” 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia de litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

227/6.04.2021 

 

Prin sentinţa civilă nr. 994/15.10.2000, Tribunalul Vaslui a admis cererea 

reclamantului X astfel cum a fost precizată, formulată în contradictoriu cu pârâta Casa 

Judeţeană de Pensii Vaslui; a obligat pârâta să restituie reclamantului sumele reţinute cu titlu 

de contribuţii de asigurări sociale de sănătate din indemnizaţiile de revoluţionar achitate în 

temeiul Legii nr. 341/2004, începând cu luna ianuarie 2015 până în luna iunie 2020, 

inclusiv; a obligat pârâta să plătească dobânda legală penalizatoare aferentă acestor sume, 

începând cu data exigibilităţii fiecărei indemnizaţii, până la achitarea diferenţelor. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul X este posesorul 

Certificatului de Revoluţionar, prin care se confirmă calitatea de „Luptător Remarcat prin 

Fapte Deosebite”, acest titlu fiind prevăzut la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 4 din Legea nr. 

341/2004. 

Prin cererea introductivă, reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa 

Judeţeană de Pensii Vaslui restituirea sumelor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 

sănătate reţinute din indemnizaţiile de revoluţionar achitate în temeiul Legii nr. 341/2004, 

începând cu luna ianuarie 2015 până la zi şi plata penalităţilor de întârziere aferente acestor 

sume. 

A susţinut acesta că reţinerea CASS-ului încalcă dispoziţiile Legii speciale nr. 

341/2004, care prevede faptul că aceste indemnizaţii nu sunt considerate venituri, nu se 

impozitează şi deci, nu se poate reţine nici această cota lunară CASS.  

În drept, persoanele care au obținut titlurile instituite potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. 

(1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, beneficiază de indemnizație lunară reparatorie sau de 

indemnizație lunară de gratitudine, după caz, și/sau de alte indemnizații prevăzute de Legea 

nr. 341/2004. 

Potrivit art. 5 alin. (2) din lege, drepturile acordate conform acestei legi nu sunt 

considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi. Aşadar, 

Legea nr. 341/2004 nu cuprinde nicio prevedere cu privire la plata contribuțiilor de asigurări 

sociale de sănătate pentru indemnizaţiile pe care le stabileşte. 

Potrivit art. 224 alin. 1 lit. c din Legea nr. 95/2006, aşa cum a fost modificată şi 

completată, beneficiază de asigurare de sănătate, fără plata contribuţiei, persoanele 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 

faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti 

acordate de aceste legi.  

Alin. (2) al art. 224 prevede că persoanele care nu sunt prevăzute la alin. (1) au 

obligația să se asigure potrivit legii și să plătească contribuția la asigurările sociale de 

sănătate în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Totodată art. 154 alin. 1 lit. d) din Codul fiscal prevede printre categoriile de 

persoane fizice care sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi 

persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi.  

Prin urmare, atât potrivit art. 5 alin. 2 din Legea nr. 341/2004, cât și în conformitate 

cu dispozițiile Codului fiscal, indemnizațiile acordate în baza Legii nr. 341/2004 sunt 

venituri neimpozabile. Conform art. 114 din Codul fiscal, astfel de venituri nu intră în 
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categoria „veniturilor din alte surse” care sunt supuse plății contribuției de asigurări sociale 

de sănătate în sensul art. 155 alin. (1) din Codul fiscal.  

În consecință, pentru veniturile din indemnizațiile acordate în baza Legii nr. 

341/2004 nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.  

Nu există un text general care să prevadă plata contribuţiei pentru indemnizaţiile 

încasate de revoluţionari, de la care să se deroge prin art. 154 alin. 1 lit. d).  

Raţiunea pentru care se face distincţia de la art. 224 alin. 2 este aceea că, în lipsa 

plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, persoanele în cauză, ca regulă, nu vor 

beneficia de asigurare de sănătate în sistemul public de asigurări reglementat de Legea nr. 

95/2006, cu excepţia cazului în care sunt deja asiguraţi, cum e şi cazul în speţă.  

Doar în situaţia în care aceste persoane nu mai realizează alte venituri decât cele 

obținute în baza Legii nr. 341/2004, le sunt aplicabile dispozițiile art. 180 din Codul fiscal 

potrivit cărora pot opta pentru plata contribuției (n.n. asigurare facultativă). 

În acest sens s-a pronunţat şi ÎCCJ prin Decizia nr. 14 din 17 februarie 2020, 

publicată în MO nr. 513/16.06.2020 care, deşi se referă doar la calitatea prevăzută de art. 3 

alin. 1 lit. b pct. 3, respectiv aceea de „Luptător cu rol determinant”, pentru că acesta a fost 

obiectul învestirii instanţei, nu înseamnă, per a contrario, că nu se aplică şi celorlalte titluri 

instituite potrivit art. 3 din Legea nr. 341/2004, aşa cum în mod eronat a interpretat pârâta 

Casa Judeţeană de Pensii Vaslui. 

Din considerentele expuse, tribunalul a admis cererea formulată, obligând pârâta la 

restituirea sumelor cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate reţinute din 

indemnizaţiile de revoluţionar achitate în temeiul Legii nr. 341/2004, pentru perioada 

ianuarie 2015 – iunie 2020 inclusiv.  

În ce priveşte dobânda legală solicitată de X, instanţa de fond reţine că îndreptăţirea 

reclamantului de a primi şi dobânda legală este prevăzută de legea generală, prin dispoziţiile 

art. 1531 şi 1535 C.civ. 

Art. 1531 prevede: „(1) Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului 

pe care 1-a suferit din faptul neexecutării.(2) Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită 

de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit. La stabilirea întinderii prejudiciului se 

ţine seama şi de cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru 

evitarea sau limitarea prejudiciului. (3) Creditorul are dreptul şi la repararea prejudiciului 

nepatrimonial”, iar dispoziţiile art. 1535 stabilesc: „(1) În cazul în care o sumă de bani nu 

este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în 

momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a 

trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada 

că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic. (2) Dacă, 

înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele 

moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă. (3) Dacă nu sunt datorate 

dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii 

legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit.” 

Dispoziţiile legale inserate în articolele 1531 şi 1535 C.civ. prevăd că dobânda legală 

se datorează indiferent de motivul pentru care suma datorată nu este plătită la scadenţă şi de 

existenţa sau nu a culpei debitorului indiferent dacă este sau nu prevăzută în vreun contract 

încheiat între părţi, indiferent cine este debitorul şi fără a fi necesar a se face dovada 

îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale sau contractuale. 

Prevederile art. 1535 C.civ. fac referire numai la cuantumul stabilit de părţi prin 

contract, fără a fi necesară încheierea unei convenţii nici măcar pentru determinarea 

acestuia; în lipsa unei convenţii cu privire la cuantum acesta se determină potrivit 

dispoziţiilor legale. 

În cazul executării cu întârziere a obligaţiei de plată a unei sume de bani, indiferent 

de izvorul contractual sau delictual al obligaţiei, daunele interese sub forma dobânzii legale 

se datorează, fără a se face dovada unui prejudiciu şi fără ca principiul reparării integrale a 

prejudiciului să poată fi nesocotit. 
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Dobânda legală se acordă pentru a compensa foloasele nerealizate de creditor din 

cauza neexecutării la timp a obligaţiei de către debitor (lucrum cessans).  

De altfel, dispoziţiile OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 

penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale în domeniul bancar prevăd: „În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau 

prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau 

penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se 

va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.” 

Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei la 

scadenţă, poartă denumirea, potrivit art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 13/2011, de dobândă 

penalizatoare. 

Acordarea dobânzii legale reprezintă o sancţiune pentru întârzierea la plată a unei 

obligaţii care revine Casei Judeţene de Pensii Vaslui. 

Raportat celor expuse mai sus, instanţa de fond a dispus obligarea pârâtei şi la plata 

de daune interese constând în dobânda legală penalizatoare aferentă sumelor reţinute, 

începând cu data exigibilităţii fiecărei indemnizaţii, până la achitarea diferenţelor, în 

conformitate cu dispozitivul prezentei sentinţe. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii Vaslui 

pentru următoarele motive: 

Consideră sentinţa civilă nr. 994/2020 din 15.10.2020 pronunţată de Tribunalul 

Vaslui ca fiind netemeinică, deoarece instanţa de fond s-a pronunţat fără a lua în considerare 

Decizia nr. 14 din 17 februarie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 16 iunie 

2020, prin care înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat astfel: ,,în interpretarea art. 5 

alin. 2 cu referire la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 

Braşov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - 

Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, prin raportare 

la prevederile art. 154 alin. 1 lit. d), art. 155 și 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 224 alin. 1 lit. d din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, deţinătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuţie la 

asigurările sociale de sănătate pentru indemnizaţiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004”, 

motiv pentru care solicită instanţei admiterea apelului formulat de Casa Județeană de Pensii 

Vaslui, modificarea în tot a sentinţei apelate având în vedere prevederile art. 480 alin. 2 din 

Codul de procedură civilă coroborat cu prevederile art. 126 din HG nr. 257/2011.” 

Prin sentința civilă nr. 994/2020 din 15.10.2020 instanța de judecată dispune 

restituirea sumelor reținute cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate din 

indemnizaţiile de revoluţionar achitate în temeiul Legii nr. 341/2004, începând cu ianuarie 

2015 până în luna august 2020, inclusiv, precum şi plata dobânzii legale penalizatoare 

aferente acestor sume. 

Consideră nefondată solicitarea reclamantului de a li se restitui sumele reținute sub 

forma de contribuţii de asigurări sociale de sănătate începând cu ianuarie 2015, întrucât 

dispoziţiile art. 224 alin. (1) lit. d din Legea nr. 95/2006 se regăseau în forma în vigoare la 

acea dată a Legii nr. 95/2006, la art. 213 alin. 1 lit. c, şi atât conform legislaţiei în vigoare la 

data de 1 ianuarie 2015, cât şi conform legislaţiei în vigoare la acest moment, cererea 

reclamantului de scutire de la plata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate este lipsită 

de temei legal. 

Mai mult, Legea nr. 341/2004 nu cuprinde nici o prevedere cu privire la exceptarea 

de la plata contribuţiei în discuţie. Prin urmare, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, legiuitorul a reglementat o regulă generală prin care a stabilit obligaţia plăţii unei 

contribuţii băneşti pentru asigurările sociale de sănătate. 

De asemenea, Curtea Constituţională a constatat că „scutirea de la plata contribuţiei 

la asigurările de sănătate nu este un drept constituţional, iar acordarea unei asemene scutiri, 
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în considerarea unor situații obiective sau subiective, este lăsată la opţiunea liberă a 

legiuitorului. Conform art. 213 alin. (1) lit. c) - actual art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, beneficiază de asigurare fără plata 

contribuţiei persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004 

(persoanele care deţin titlul de Luptător Rănit), pentru drepturile băneşti acordate în temeiul 

acestei legi. În deplină concordanţă cu prevederile anterior invocate, art. 154 alin. (1) lit. d) 

din Codul fiscal prevede expres şi limitativ persoanele care sunt exceptate de la plata 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, între care sunt şi persoanele prevăzute la art. 3 

alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, - Luptător Rănit - pentru drepturile băneşti 

acordate în temeiul acestei legi. 

În deplină concordanță cu prevederile anterior invocate, art. 154 alin. 1 lit. d din 

Codul fiscal prevede expres și limitativ persoanele care sunt exceptate de la plata 

contribuţiei de asigurări de sănătate, între care sunt și persoanele prevăzute la art. 3 alin. 1 

lit. b din Legea nr. 341/2004, pentru drepturile băneşti acordate în temeiul acestei legi. 

Persoanele prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, care au 

dobândit titlul de Luptător Rănit, sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale 

de sănătate, pentru drepturile băneşti acordate de legea anterior invocată, astfel cum rezultă 

din reglementările la care a făcut trimitere în cuprinsul expunerii de motive. Astfel, aceste 

persoane nu au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi beneficiază de 

pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condiţiile contractului-cadru şi ale 

normelor de aplicare a acestuia. 

Textul art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004 face referire la categoria 

persoanelor deţinătoare ale titlului de Luptător Rănit, atribuit celor care au fost răniţi în 

luptele pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta, 

dacă au fost răniţi prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de luptă de către forţele 

represive, prin loviri sau alte violenţe comise de reprezentanţi ai acestora. 

În consecinţă, prevederile invocate nu prevăd scutirea de la plata contribuţiilor de 

asigurări de sănătate, dispoziţiile analizate ale Codului fiscal şi ale Legii nr. 95/2006, 

interpretate a contrario, determinând concluzia potrivit căreia persoanelor care deţin alte 

titluri, precum cel de ,,Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite”, le revine obligaţia de a 

plăti contribuţiile de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizaţiei acordate în baza 

Legii nr. 341/2004. 

Legea nr. 341/2004 nu conţine nici o dispoziţie referitoare la plata contribuţiilor de 

asigurări sociale de sănătate pe care le-ar datora beneficiarii acestui act normativ. 

Ca atare, trebuie avute în vedere, dispoziţiile din legile care au caracter special în 

această materie, respectiv Legea nr. 95/2006 şi Codul fiscal. 

Astfel, art. 224 alin. 1 lit. d din Legea nr. 95/2006, beneficiază de asigurare fără plata 

contribuţiei persoanele prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 1 din Legea nr. 341/2004 

(deţinătorii titlului de „Luptător Rănit”). 

Dispoziţiile art. 154 din Codul fiscal stabilesc categoriile de persoane fizice 

exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, printre care şi cele 

prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 1 din Legea nr. 341/2004 - conform art. 154 alin. 1 lit. d. 

Drept urmare, petentul X – titular al titlului de „luptător remarcat prin fapte 

deosebite” – nu intră în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei de asigurări 

de sănătate, motiv pentru care solicită instanţei admiterea apelului, modificarea în tot a 

sentinţei civile nr. 994/2020 din 15.10.2020, iar pe fondul cauzei solicită respingerea în tot a 

acţiunii formulate de reclamantul Teodor Gheorghe. 

Totodată invocă şi prevederile art. 481 din Cod procedură civilă în sensul că 

,,apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai rea decât aceea din 

hotărârea atacată”. 

În drept, îşi întemeiază prezenta pe dispoziţiile Legii nr. 263/2010 şi ale Codului de 

procedură civilă. 
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Intimatul reclamant X a formulat întâmpinare la apelul declarat de Casa Judeţeană 

de Pensii Vaslui, prin care solicită respingerea cererii de apel ca nefondată, cu obligarea 

aplanatei la plata cheltuielilor de judecată, pentru următoarele motive: 

Așa cum rezultă din înscrisurile depuse, reclamantul are calitatea de „Luptător pentru 

Victoria Revoluţiei Romane din Decembrie 1989” conform prevederilor art. 3 alin. 1 lit. b 

pct. 4 din Legea 341/2004 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. Legea 341/2004, cu 

modificările şi completările aduse de OUG 95/2014 şi H.G. 99/2015 prevede acordarea unor 

drepturi, printre care şi acordarea unor indemnizaţii lunare. Potrivit art. 5 alin. 2: „Drepturile 

acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează şi nu 

afectează acordarea altor drepturi”. 

Codul fiscal prevede la art. 155 - Categorii de venituri supuse contribuţiilor de 

asigurări sociale: „(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la 

art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate 

pentru veniturile din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene 

aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de 

securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în 

România, realizate din următoarele categorii de venituri: 

a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76; 

b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67; 

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70; 

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor 

titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125; 

e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83; 

f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 

103; 

g) venituri din investiţii, definite conform art. 91; 

h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.” 

Așa cum rezultă din titlul acestui articol, veniturile sunt supuse contribuţiilor de 

asigurări sociale, iar potrivit art. 5 alin. 2 din Legea 341/2004, drepturile acordate nu sunt 

considerate venituri, motiv pentru care solicită instanţei să constate faptul  că nu se poate 

retine CASS pentru aceste drepturi încasate potrivit legii 341/2004. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, prin Decizia nr. 14/2020, a reținut faptul că “faţă 

de calificarea legală de a nu constitui venit, ea oricum nu poate fi luată în considerare pentru 

determinarea acestor contribuţii. Ca atare, încasarea unor astfel de indemnizaţii nu dă 

naştere, în sarcina beneficiarului lor, unei obligaţii de plată a contribuţiei la asigurările 

sociale de sănătate. 116) Aşadar, persoanele din categoria celor prevăzute de art. 3 alin. (1) 

lit. b) pct. 2-4 din Legea nr. 341/2004 nu datorează contribuţii la asigurări sociale de 

sănătate pentru drepturile băneşti încasate în temeiul acestei legi”. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiție explică foarte clar de ce nu se poate reține CASS 

pentru indemnizaţiile încasate în temeiul Legii nr. 341/2004, dar apelanta nu reuşeşte sau nu 

doreşte să înțeleagă motivarea Deciziei nr. 14/2020, confundând imposibilitatea de a reține 

CASS pentru un drept care nu este venit, cu o scutire de la plata CASS-ului. 

Este evident că nu este vorba de o scutire de plată, ci de o constatare a faptului că 

indemnizaţiile încasate în temeiul Legii nr. 341/2004 nu sunt considerate venituri, potrivit 

art. 5 alin. 2, motiv pentru care, așa cum s-a şi reținut în Decizia nr. 14/2020, faţă de 

calificarea legală de a nu constitui venit, nu poate fi luată în considerare pentru calculul 

CASS. 

Întrucât sumele reținute cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate 

calculate asupra indemnizaţiei prevăzute de Legea 341/2004, au natura juridică a unor 

creanţe fiscale, termenul de prescripţie este de 5 ani, conform art. 219 Cod procedură fiscală. 

Art. 219 – Prescripţia dreptului de a cere restituirea: „Dreptul contribuabilului / 

plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 

1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.” 
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Creanţa fiscală, astfel cum este definită de art. 1 pct. 10 din Codul de procedură 

fiscală, reprezintă dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general 

consolidat, reprezentând creanţa fiscală principală şi creanţa fiscală accesorie. Prin creanţă 

fiscală principală, în accepţiunea art. 1 pct. 11 Cod procedură fiscală se înțelege dreptul la 

perceperea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, precum şi dreptul contribuabilului la 

restituirea sumelor plătite fără a fi datorate şi la rambursarea sumelor cuvenite, în situaţiile şi 

condiţiile prevăzute de lege. Potrivit art. 2 alin. 2 lit. b Cod fiscal, contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate (CASS) face parte din contribuţiile sociale obligatorii. Aşadar, sumele 

reținute cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate calculate asupra indemnizaţiei 

prevăzute de Legea nr. 341/2004, au natura juridică a unor creanţe fiscale. 

Potrivit art. 1531 C.civ., creditorul are dreptul la repararea integral a prejudiciului, 

ceea ce include şi beneficiul de care a fost lipsit, motiv pentru care pârâta a fost obligată 

corect şi la plata dobânzii legale, calculată de la data reţinerii fiecărei sume până la data 

plăţii efective. 

În concluzie, având în vedere argumentele de mai sus, solicită respingerea apelului 

ca nefondat. 

În drept, invocă prevederile art. 1341 C.civ., art. 453 C.proc.civ., Legea nr. 

341/2004, art. 219 din Legea nr. 207/2015. 

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

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul este nefondat. 

Intimatul reclamant este posesor al certificatului de revoluționar în condițiile Legii 

nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, având 

calitatea de luptător pentru victoria revoluției din decembrie 1989 - Luptător Remarcat 

pentru Fapte Deosebite (art. 3 alin. 1 lit. b pct. 4 din Legea nr. 341/2004), conform 

certificatului de revoluționar și, fiind nemulțumit că apelanta pârâtă a reținut contribuția de 

asigurări sociale de sănătate (C.A.S.S) din cuantumul indemnizație de gratitudine lunară 

stabilite potrivit Legii nr. 341/2004, a solicitat în prezenta cauză obligarea pârâtei la 

restituirea acestor sume reținute din indemnizația plătită în temeiul Legii nr. 341/2004.  

Potrivit art. 154 alin. 1 lit. d din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015): „(1) Următoarele 

categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de 

sănătate: (…) d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 

51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție 

pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin 

Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 

martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, 

cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, 

precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor 

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

persoanele prevăzute în Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 

1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 

nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru drepturile bănești acordate de 

aceste legi.”  

În același sens, art. 224 alin. 1 lit. d din Legea nr. 95/2006 prevede că: „(1) 

Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, în 

condițiile art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare: (…) d) 

persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea 
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unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 

de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind 

acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente 

politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului 

nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 

instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive 

etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele 

drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii 

în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - 

august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru drepturile 

bănești acordate de aceste legi.”  

Prin Decizia nr. 14/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-a statuat că: „În interpretarea art. 5 alin. (2) cu 

referire la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției 

Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din 

noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - 

august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la 

prevederile art. 154 alin. (1) lit. d), art. 155 și 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, deținătorii titlului de Luptător cu Rol Determinant nu datorează contribuție la 

asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004.”  

Pentru a pronunța această decizie, instanța supremă a avut în vedere că: „111. Din 

coroborarea dispoziţiilor menţionate rezultă, pe de o parte, că veniturile de care beneficiază 

deţinătorii titlurilor reglementate de Legea nr. 341/2004 nu sunt impozabile şi, pe de altă 

parte, că deşi acest act normativ nu prevede nimic în legătură cu plata contribuţiilor la 

asigurările sociale de sănătate, aceasta nu înseamnă că ele s-ar datora (prin opoziţie cu 

situaţia impozitelor pentru care se prevede scutirea), ci că trebuie făcută corelaţia necesară 

cu dispoziţiile care reglementează această materie din Codul fiscal, dispoziţii care stabilesc 

în legătură cu astfel de venituri (provenite din alte surse) condiţia ca ele să fie impozabile 

pentru a constitui bază de calcul la stabilirea contribuţiei pentru asigurările sociale de 

sănătate. 

112. De aceea, împrejurarea că art. 5 alin. (2) din Legea nr. 341/2004 prevede în mod 

expres doar că indemnizaţia acordată în temeiul acestui act normativ nu se impozitează, fără 

a arăta şi că nu intră în baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, nu 

poate duce la o altă concluzie, de vreme ce, faţă de calificarea legală de a nu constitui venit, 

ea oricum nu poate fi luată în considerare pentru determinarea acestor contribuţii. 

113. Ca atare, încasarea unor astfel de indemnizaţii nu dă naştere, în sarcina 

beneficiarului lor, unei obligaţii de plată a contribuţiei la asigurările sociale de sănătate. 

114. O asemenea concluzie este impusă de interpretarea sistematică a dispoziţiilor 

legale incidente în mod corespunzător sediului materiei în care se regăsesc ele, şi anume cele 

referitoare la drepturile recunoscute luptătorilor în Revoluţie, la sistemul asigurărilor sociale 

de sănătate, la modalitatea în care se realizează impozitarea şi, respectiv, determinarea 

contribuţiei la asigurările sociale de sănătate. 

115. Consecinţa regimului juridic specific al sumelor respective, care au caracter 

neimpozabil (cu accesoriul neplăţii contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate), este 
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aceea că beneficiarul lor nu poate fi considerat asigurat în sistemul public al asigurărilor 

sociale de sănătate (spre deosebire de situaţia unei anumite categorii de persoane - luptătorii 

răniţi în Revoluţie - cărora legiuitorul le recunoaşte această calitate chiar în absenţa plăţii 

contribuţiilor).”  

În considerentele acestei decizii s-a reținut expres: „116. Aşadar, persoanele din 

categoria celor prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2-4 din Legea nr. 341/2004 nu 

datorează contribuţii la asigurări sociale de sănătate pentru drepturile băneşti încasate în 

temeiul acestei legi, dar, în acelaşi timp, nici nu vor beneficia de drepturile de asigurare 

prevăzute de Legea nr. 95/2006, câtă vreme nu intră în categoria celor care beneficiază de o 

asemenea asigurare fără plata contribuţiei [ca în ipoteza prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. b) 

pct. 1 coroborat cu art. 224 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006 şi art. 154 alin. (1) lit. d) 

din Codul fiscal]. 

117. Pentru aceste persoane există însă posibilitatea de a opta pentru plata 

contribuţiei (ca asigurare facultativă), dobândind astfel calitatea de asigurat. 

118. De asemenea există posibilitatea să datoreze contribuţie la asigurările sociale de 

sănătate în ipoteza în care realizează şi alte venituri, în afara indemnizaţiei primite conform 

Legii nr. 341/2004, venituri încadrabile în categoriile reglementate de art. 155 din Codul 

fiscal şi care sunt supuse plăţii contribuţiilor asigurărilor sociale de sănătate. 

119. Aşadar, diferenţa de reglementare între cele două ipoteze menţionate anterior 

constă în aceea că, în timp ce pentru o categorie de beneficiari ai titlurilor (respectiv de 

Luptător Rănit în Revoluţie), exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate nu înlătură şi calitatea de asigurat, în situaţia celorlalţi, fără a deveni obligatorie o 

astfel de contribuţie, neplata ei înseamnă, în acelaşi timp, lipsa statutului de asigurat în 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate (cu rezerva situaţiei arătate în care, realizând şi alte 

venituri, persoanele respective plătesc contribuţii raportat la acestea).”  

Or, în cauză, intimatul nu tinde la recunoașterea calității de asigurat fără plata 

contribuției de asigurări sociale de sănătate, ci susține că plata contribuției de asigurări 

sociale de sănătate nu este obligatorie în cazul său, cu asumarea consecințelor la care Înalta 

Curte de Casație și Justiție face referire, ce derivă din nereținerea acestor contribuții.  

Prin urmare, critica apelantei relativă la invocarea prevederilor art. 154 alin. 1 lit. d 

din Codul fiscal coroborat cu art. 224 alin. 1 lit. d din Legea nr. 95/2006 este nefondată.  

Pentru aceste considerente, potrivit art. 480 alin. 1 C.proc.civ., Curtea respinge 

apelul ca nefondat.  

 

7. Cerere de decontare a cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a 

cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de 

stat 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii; 

Indice alfabetic: cerere de decontare a cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă 

a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar 

de stat; 

Temei de drept: art. 194 lit. c, art. 196 și art. 175 alin. 2 C.proc.civ., H.G. nr. 569/2015 de 

aprobare a Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la 

și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din 

învățământul preuniversitar de stat, art. 105 alin. 2 lit. f) Legea nr. 1/2011 - Legea 

Educației Naționale  

 

Potrivit art. 663 C.pr.civ, creanţa este lichidă când obiectul ei este determinat sau 

când titlul executoriu conţine elemente care permit stabilirea lui, prin urmare în raport de 

aceste dispoziţii legale, titlul executoriu poate viza un obiect determinat sau doar 
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determinabil, sens în care, prin acţiune, reclamantul pentru membrul de sindicat a solicitat 

obligarea pârâților la decontarea cheltuielilor de transport de la şi la unitatea şcolară 

aferente perioadelor septembrie 2017 – februarie 2018, sume actualizate cu indicele de 

inflaţie la data plăţii efective. Elementele de determinare ale creanţei  fiind suficiente pentru 

judecarea cererii, nu sunt incidente dispoziţiile art. 196 C.proc.civ. invocate, nulitatea 

cererii intervenind potrivit art. 196 C.proc.civ. pentru lipsa obiectului, şi nu pentru lipsa 

caracterului strict determinat al acestuia. 

Cererile de decont lunar aflate la dosar sunt înregistrate la unitatea şcolară cu data 

de 04.05.2018 pentru perioada sept 2017 – februarie 2018 sunt înregistrate la unitatea 

şcolară la 04.08.2018. Or, în raport de dispoziţiile legale care impun obligaţia depunerii şi 

aprobării lunare a cererilor pentru decontul cheltuielilor din luna precedentă, instanţa de 

apel reţine că termenul impus de lege în vederea valorificării dreptului de decont nu este 

respectat. Din această perspectivă, este întemeiat apelul unității administrativ-teritoriale, 

întrucât nerespectarea termenului legal pentru formularea cererii are ca efect 

imposibilitatea deschiderii creditelor, în condiţii legale. Termenele impuse de dispoziţiile 

legale precitate nu reprezintă termene de recomandare, ci termene legale imperative, iar 

nerespectarea acestora are ca sancţiune decăderea. 

 

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

506/22.06.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 279/18.02.2021 Tribunalul Iași a admis acțiunea formulată de 

Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași (USLIP Iaşi), în numele și 

pentru reclamanta X, în contradictoriu cu pârâtele școala gimnazială și unitatea 

administrativ-teritorială a Comunei L. 

A obligat pârâta școala gimnazială să deconteze reclamantei cheltuielile de transport 

în cuantum egal cu valoarea abonamentelor lunare pentru mijloace de transport în comun 

pentru ruta Iaşi – localitatea C și retur (sau pentru distanțe similare), aferente perioadei 

septembrie 2017 – februarie 2018, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflație la data 

plății efective. 

A obligat pârâta Școala Gimnazială C să achite reclamantei dobânda legală 

penalizatoare aferentă sumelor acordate prin prezenta hotărâre, dobândă calculată de la data 

scadenței fiecărui drept și până la data plății efective.  

A obligat pârâta Unitatea Administrativ-Teritorială a Comunei L să aloce fondurile 

necesare către pârâta Școala Gimnazială C, pentru decontarea cheltuielilor de transport, 

astfel cum sunt acordate prin prezenta hotărâre. 

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță reține că în perioada septembrie 

2017 – februarie 2018, reclamanta X a fost salariata pârâtei Școala Gimnazială C, fiind 

angajată pe funcția de profesor. 

Prin prezenta acțiune, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei Școala Gimnazială C la 

decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă pentru perioada septembrie 

2017 – februarie 2018, reprezentând contravaloarea biletelor de transport pe ruta Iaşi – B 

care are o distanţă similară cu cea parcursă de reclamantă pe ruta Iaşi - C şi pentru care nu 

există mijloc de transport, sume actualizate în funcție de rata inflației, precum și la plata 

dobânzii legale aferente acestor drepturi bănești. De asemenea, reclamanta a solicitat 

obligarea pârâtei Unitatea Administrativ-Teritorială a comunei L, prin Primar, la alocarea 

către unitatea de învățământ a sumelor necesare decontului de navetă în conformitate cu 

prevederile art. 105 alin. 2 lit. f) Legea nr. 1/2011.  

Cu privire la cererea reclamantei, reține instanța că potrivit art. 276 din Legea nr. 

1/2011: „Personalului didactic din unitățile de învățământ conexe, care nu dispune de 

locuință în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport, conform 

legii”, iar potrivit disp. art. 105 alin. 2 lit. f) din același act normativ, aceste cheltuieli se 
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asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de 

învățământ. 

Prin H.G. nr. 569/2015 au fost aprobate Normele metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului 

didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat. 

Potrivit disp. art. 3 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 569/2015, „(1) 

Beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice și personalul didactic 

auxiliar, care nu dețin locuință în localitatea unde aceștia își au postul. (2) Cheltuielile cu 

efectuarea navetei se decontează doar atunci când distanța ce trebuie parcursă zilnic 

depășește limita teritorială a localității în care se găsește unitatea de învățământ 

preuniversitar de stat”. 

Potrivit disp. art. 4 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 569/2015, „(1) 

Naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu: a) autovehiculele destinate transportului de 

persoane deținute/asigurate de către unitățile de învățământ în măsura în care nu este afectat 

transportul elevilor; b) autovehiculele/ambarcațiunile destinate transportului de persoane 

deținute/asigurate de către autoritățile administrației publice locale, în măsura în care nu este 

afectat transportul elevilor; c) mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizați 

(transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcațiune); d) 

autoturismul/ambarcațiune proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu. (2) 

Transportul beneficiarilor cu mijloacele de transport ce aparțin unității de învățământ sau 

autorității administrației publice locale se efectuează gratuit, conform programului și pe 

rutele stabilite prin hotărâre a autorității deliberative, precum și cu respectarea 

orarului/programului unității de învățământ.”. 

Potrivit disp. art. 5 alin. 1 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 

569/2015, „(1) În vederea decontării lunare a cheltuielilor cu efectuarea navetei, consiliul de 

administrație al unității de învățământ analizează cererile pentru asigurarea decontării 

cheltuielilor cu efectuarea navetei, având în vedere următoarele elemente: a) existența cererii 

prin care se solicită decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei, potrivit modelului 

prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, care face parte integrantă din acestea; 

b) domiciliul/reședința solicitantului dovedite cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate, 

potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; c) dacă solicitantul deține sau nu deține o locuință în localitatea unde are postul, 

pe baza declarației pe propria răspundere; d) dacă transportul poate fi sau nu asigurat cu 

autovehicule/ambarcațiuni de tipul celor enumerate la art. 4 alin. (1) lit. a) și/sau b); e) 

distanța, în kilometri, între localitatea de domiciliu/reședință și localitatea în care se află 

situată unitatea de învățământ; f) mijloacele de transport în comun cu care se deplasează 

solicitantul între localitatea de domiciliu și localitatea în care se află situată unitatea de 

învățământ; g) valoarea unui abonament lunar pe fiecare tip de mijloc de transport în comun; 

h) valoarea biletelor pe fiecare mijloc de transport, numai în următoarele situații: pe ruta 

respectivă nu se emit abonamente; beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în 

comun; beneficiarul are postul în mai multe unități de învățământ din localități diferite; i) 

numărul de persoane care solicită decontarea navetei; j) respectarea regulilor pentru 

decontarea cheltuielilor cu naveta, prevăzute la art. 7”. 

Potrivit disp. art. 7 din aceleași Norme metodologice: „(...) (6) Decontarea 

cheltuielilor cu efectuarea navetei se poate face pentru autoturismul/ambarcațiunea 

proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu atunci când: a) pe ruta dintre 

localitatea de domiciliu/reședință și localitatea în care se află situată unitatea de învățământ 

nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun sau programul 

acestora diferă semnificativ de orarul/programul unității de învățământ; b) pe ruta dintre 

localitatea de domiciliu/reședință și localitatea în care se află situată unitatea de învățământ 

există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun, însă cadrul 

didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul cu 

autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu. (7) 
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Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care se deplasează cu 

autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu, în 

cazurile prevăzute la alin. (6), se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau 

pentru distanțe similare. (...) (9) Documentele justificative prezentate de beneficiar lunar la 

decont, pentru luna precedentă, unității de învățământ sunt următoarele: (...) c) bonurile de 

achiziție a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcațiunea 

proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu, iar suma decontată se calculează 

potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea bonurilor prezentate la decont trebuie să fie cel puțin 

egală cu valoarea sumei decontate. (10) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat au 

obligația efectuării plății abonamentelor/biletelor și contravalorii transportului efectuat cu 

autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținută legal cu orice titlu, în luna 

următoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative. (...) (12) Decontarea 

cheltuielilor cu efectuarea navetei: a) se realizează proporțional cu perioada de activitate din 

cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar; b) nu se realizează pe perioada 

concediilor de odihnă sau a suspendării contractelor individuale de muncă ale 

beneficiarilor”. 

În speță, reține instanța că din cuprinsul cărții de identitate a reclamantei rezultă că 

aceasta are domiciliul în mun. Iaşi. De asemenea, în perioada septembrie 2017 – februarie 

2018, reclamanta a desfășurat activitate în cadrul unității de învățământ pârâte, potrivit foilor 

de pontaj depuse la dosar, respectiv a depus la unitatea școlară pârâtă cereri privind 

decontarea cheltuielilor de transport, anexând bonuri de carburant. 

La rândul lor, pârâții nu au făcut dovada achitării către reclamantă a contravalorii 

cheltuielilor de transport pentru perioada septembrie 2017 – februarie 2018. 

Pe cale de consecință, având în vedere dispozițiile legale menționate, instanța 

constată că este întemeiată cererea reclamantei de obligare a unității de învățământ pârâte la 

decontarea cheltuielilor de transport în cuantum egal cu valoarea abonamentelor lunare 

pentru mijloacele de transport în comun pentru ruta Iaşi – C și retur (sau pentru distanțe 

similare), pentru perioada septembrie 2017 – februarie 2018, proporțional cu perioada de 

activitate. 

În ceea ce privește cererea reclamantei referitoare la actualizarea cu indicele de 

inflație și la plata dobânzii legale, instanța constată că aceasta este întemeiată. Astfel, 

actualizarea drepturilor bănești cuvenite reclamantei cu rata inflației reprezintă o 

despăgubire pentru devalorizarea monedei naționale, în timp ce acordarea dobânzii legale 

constituie o despăgubire pentru lipsa folosului cuvenit pe baza utilizării acelor sume. 

Indicele de inflație reprezintă un calcul matematic aplicabil în cazul unui fenomen specific 

economiei de piață, prin intermediul căruia se măsoară gradul de depreciere a valorii banilor 

aflați în circulație, aduși astfel la actuala lor putere de cumpărare, în timp ce dobânda legală 

reprezintă câștigul, folosul, profitul, ce putea fi obținut de creditor din investirea acelei 

sume. Prin acordarea dobânzii se urmărește sancționarea debitorului pentru executarea cu 

întârziere a obligației care îi incumbă, pe când prin actualizarea debitului se urmărește 

acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuațiile monetare în intervalul de timp scurs 

de la data scadenței și până la data plății efective a sumei datorate. Actualizarea se constituie 

într-o modalitate de reparare a pierderii suferite de creditor, în timp ce dobânda urmărește 

acoperirea beneficiului nerealizat. Având în vedere faptul că obiectul celor două drepturi de 

creanță pretinse este diferit, vizând acoperirea unor prejudicii diferite, ele vor fi acordate 

cumulat, pentru asigurarea respectării principiului restitutio in integrum.  

Prima instanță a mai reținut că, potrivit dispozițiilor art. 105 alin. 2 lit. f din Legea 

nr. 1/2011: „Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților 

administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu 

această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli: f) cheltuielile pentru naveta 

cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, conform legii.” 
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Pe cale de consecință, raportat la dispozițiile legale menționate, instanța constată că 

este întemeiată și cererea privind obligarea pârâtei Unitatea Administrativ-Teritorială 

Comuna L la alocarea către pârâta Școala Gimnazială C a sumelor necesare pentru 

decontarea cheltuielilor de transport acordate prin prezenta hotărâre. 

În ceea ce privește susținerile pârâtei Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna L 

referitoare la faptul că reclamanta nu a făcut dovada titlului în baza căruia deține 

autoturismul folosit la efectuarea navetei, instanța reține că acestea nu prezintă relevanță în 

cauză, în condițiile în care H.G. nr. 569/2018 nu condiționează decontarea cheltuielilor de 

transport de obligația ca mijlocul de transport folosit să fie proprietatea cadrului didactic. 

Art. 4 alin. 1 lit. d din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 569/2015, prevede că 

naveta beneficiarilor poate fi efectuată cu autoturismul proprietate personală sau deținut 

legal cu orice titlu, nici un alt text din aceste norme neinstituind în sarcina cadrelor didactice 

obligația de a face dovada titlului în baza căruia dețin autoturismul folosit la efectuarea 

navetei. 

În ceea ce privește susținerile pârâtei Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna L 

referitoare la lipsa declarației pe proprie răspundere din care să rezulte că reclamanta nu 

deține o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea, instanţa reține, pe de o parte, 

faptul că din cartea de identitate a reclamantei rezultă că adresa de domiciliu a acesteia este 

în mun. Iaşi, iar pe de altă parte instanța reține incidența disp. art. 5 alin. 4 din Normele 

metodologice aprobate prin H.G. nr. 569/2015, potrivit cărora „În cazul în care există indicii 

că solicitantul deține locuință în localitatea în care își are postul, primarul dispune efectuarea 

unei verificări în cazul solicitantului (...)”.  

De asemenea, instanța nu reține nici apărările pârâtei Unitatea Administrativ-

Teritorială Comuna L referitoare la formularea și înregistrarea tardivă a cererilor de decont, 

având în vedere, pe de o parte, faptul că H.G. nr. 569/2015 nu instituie, în mod imperativ, un 

termen în care cadrele didactice pot formula cererile de decont, iar pe de altă parte faptul că 

pârâta nu a dovedit că ar fi suferit vreo vătămare prin formularea tardivă a acestor cereri. 

Cât privește susținerile pârâtei Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna L 

referitoare la faptul că bonurile de carburant anexate cererilor de decontare a cheltuielilor de 

transport nu fac dovada faptului că „acel combustibil a fost utilizat exclusiv pentru 

transportul la și de la unitatea de învățământ angajatoare”, instanța reține că acestea nu 

prezintă relevanță în cauză, raportat la dispozițiile art. 7 alin. 7 din Normele metodologice 

aprobate prin H.G. nr. 569/2015, potrivit cărora decontarea cheltuielilor cu efectuarea 

navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul proprietate personală sau 

deținut legal cu orice titlu, se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau 

pentru distanțe similare. 

Referitor la susținerile pârâtei Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna L potrivit 

cărora nu s-a făcut dovada faptului că primarul unității administrativ-teritoriale ar fi fost 

sesizat de către directorul unității de învățământ cu o solicitare cuprinzând necesarul de 

finanțat, instanța reține că acestea nu prezintă relevanță, reclamantei revenindu-i doar 

obligația de a depune cererile de decontare însoțite de documentele justificative. 

Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanța constată că este întemeiată 

acțiunea formulată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași, în 

numele și pentru reclamanta X, în contradictoriu cu pârâtele Școala Gimnazială C și 

Unitatea Administrativ-Teritorială a Comunei L, cererea fiind admisă astfel. 

În consecință, instanța obligă pârâta Școala Gimnazială C să deconteze reclamantei 

cheltuielile de transport în cuantum egal cu valoarea abonamentelor lunare pentru mijloace 

de transport în comun pentru ruta Iaşi – C și retur (sau pentru distanțe similare), aferente 

perioadei septembrie 2017 – februarie 2018, proporțional cu perioada de activitate, sume ce 

vor fi actualizate cu indicele de inflație la data plății efective, respectiv obligă pârâta să 

achite reclamantei dobânda legală aferentă sumelor acordate prin prezenta hotărâre, dobândă 

calculată de la data scadenței fiecărui drept și până la data plății efective.  
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De asemenea, instanţa obligă pârâta Unitatea Administrativ-Teritorială a Comunei L 

să aloce fondurile necesare către pârâta Școala Gimnazială C, pentru decontarea cheltuielilor 

de transport astfel cum sunt acordate prin prezenta hotărâre. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna 

L, considerând-o nelegală și netemeinică. 

Apelanta, invocând dispozițiile art. 194 lit. c, art. 196 și art. 175 alin. 2 Cod 

procedură civilă apreciază că în mod greşit instanţa de fond a respins excepţia nulităţii 

cererii de chemare în judecată, având în vedere că reclamanta nu a indicat valoarea 

obiectului cererii de chemare în judecată. 

Motivul de netemeinicie al hotărârii atacate este determinat de faptul că, în mod 

greşit, prima instanţă a reţinut că reclamanta-intimată îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

dispoziţiile legale aplicabile pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu transportul la şi de 

la locul de muncă. 

O primă critică se referă la aceea că cererile de decontare a cheltuielilor de transport 

formulate de reclamantă nu sunt însoțite de o declarație pe proprie răspundere a acesteia din 

care să rezulte dacă aceasta deține sau nu o locuință în localitatea în care își desfășoară 

activitatea didactică, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. c din H.G. nr. 569/2015, 

astfel încât, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că lipsa declaraţiei pe proprie 

răspundere nu poate determina respingerea acţiunii, întrucât din cartea de identitate a 

reclamantei rezultă că adresa de domiciliu a acesteia este în localitatea Podu Iloaiei. Este 

adevărat că dovada domiciliului se face cu cartea de identitate, însă legiuitorul a impus o 

condiţie suplimentară în sarcina solicitanților, aceea de a prezenta o declarație pe propria 

răspundere.  

Apreciază apelanta că instanţa de fond trece peste voinţa legiuitorului prin faptul că, 

fără niciun temei, exclude de la aplicare anumite dispoziţii legale prevăzute de textele de 

lege. 

De asemenea, apreciază apelanta că în mod greşit instanţa de fond nu a reținut 

apărările sale relativ la formularea şi înregistrarea tardivă a cererilor de decont pentru lunile 

februarie, mai, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2017, martie, mai și 

iunie 2018 apreciind că nu s-a dovedit existenţa unei vătămări. 

Invocă în susținerea aceste critici dispoziţiile art. 7 alin. 9 din H.G. nr. 569/2015, 

arătând că nerespectarea condiţiei de depunere a cererilor în luna imediat următoare celei 

pentru care se solicită decontarea, a avut drept consecinţă imposibilitatea consiliului de 

administrație al unității de învățământ de a fundamenta necesarul lunar de finanțare și a 

directorului unității de învățământ de a se adresa cu o solicitare în acest sens primarului. 

În al treilea rând, conform Anexei (Model cerere pentru decontarea lunară a navetei) 

la Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de 

muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 

de stat adoptate prin HG nr. 569/2015, cererea trebuie să fie însoţită de o împuternicire 

notarială sau de un contract de comodat în situaţia în situaţia în care autoturismul este 

înmatriculat pe numele altei persoane, potrivit art. 4 alin. 1 lit. d) din HG nr. 569/2015. 

Conform documentelor depuse alăturat cererii de chemare în judecată, nu rezultă 

calitatea în care reclamanta deţine/foloseşte autoturismul cu care aceasta pretinde că a 

efectuat naveta. 

Este adevărat că, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, HG nr. 569/2015 nu 

condiţionează decontarea cheltuielilor de transport de obligaţia ca mijlocul de transport 

folosit să fie proprietatea cadrului didactic, dar asta nu înseamnă că se pot ignora dispoziţiile 

legale menţionate anterior şi care impun ataşarea la cerere a unei împuterniciri notariale sau 

a unui contract de comodat care să justifice titlul în baza căruia este folosit autovehiculul. 

Aşadar, din acest punct de vedere, nu este îndeplinită încă o condiţie necesară pentru 

a putea fi decontate sumele aferente cheltuielilor de transport şi anume aceea că reclamanta 

nu a făcut dovada titlului în baza căruia deţine autoturismul folosit la efectuarea navetei. 
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În al patrulea rând, în mod greşit reţine instanţa de fond că susținerile pârâtei 

referitoare la faptul că bonurile de carburant anexate cererilor de decontare a cheltuielilor de 

transport nu fac dovada faptului că „acel combustibil a fost utilizat exclusiv pentru 

transportul la și de la unitatea de învățământ angajatoare”, nu prezintă relevanță în cauză, 

raportat la dispozițiile art. 7 alin. 7 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

569/2015, întrucât bonurile de achiziţie a carburantului reprezintă singurul mijloc prin care 

se poate dovedi efectuarea unor cheltuieli susceptibile a fi decontate.  

Prin urmare, nu este suficientă simpla prezentare a oricăror bonuri de achiziţie de 

carburant, mai ales în situaţia în care acestea, în mod evident, nu pot fi considerate ca 

reprezentând cheltuieli efectuate de intimată în transportul la şi de la unitatea de învăţământ 

angajatoare. 

În concluzie, apreciază că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru ca 

intimata să beneficieze de dreptul la decontarea cheltuielilor generate de efectuarea navetei 

la şi de la locul de muncă, solicitând admiterea apelului aşa cum a fost formulat.  

În drept, invocă prevederile art. 36, art. 40, art. 175, art. 194, art. 196, art. 205 şi urm. 

C.proc.civ., art. 267 Codul muncii, art. 1, art. 5, 6 și 7 din Normele metodologice aprobate 

prin. HG nr. 569/2015, art. 13 alin. (1) din OUG nr. 97/2005. 

Intimata formulează întâmpinare, prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

În privinţa apărărilor referitoare la fondul cauzei, apelanta a invocat faptul că nu sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru ca intimata reclamantă să beneficieze de dreptul la 

decontarea cheltuielilor generate de efectuarea navetei la şi de la locul de muncă. Astfel, 

apelanta a susţinut faptul că cererile de decontare nu sunt însoţite de o declaraţie pe proprie 

răspundere care să ateste dacă intimata deţine sau nu locuinţă în localitatea în care îşi 

desfăşoară activitatea didactică, aspect care este eronat. În primul rând, aşa cum a arătat şi în 

faţa primei instanţe prin acţiunea introductivă şi înscrisurile depuse, intimata îndeplineşte 

toate condiţiile cerute de lege pentru a putea beneficia de decontarea navetei, inclusiv cea 

referitoare la domiciliu. După cum se poate observa în cartea de identitate, aceasta are 

domiciliul în altă localitate decât cea în care se află locul de muncă, aceasta a declarat deja 

angajatorului faptul că nu deţine o locuinţă în localitatea în care are postul, angajatorul 

necontestând acest lucru şi neinvocând faptul că nu a cunoscut acest lucru, iar legiuitorul nu 

a instituit obligativitatea formulării în scris a unei astfel de declaraţii. În anexa H.G. nr. 

569/2015 care reprezintă modelul cererii pentru decontarea lunară a navetei, printre 

documentele ce trebuie anexate cererii, legiuitorul nu a enumerat și această declaraţie pe 

proprie răspundere, de unde rezultă că aceasta poate fi făcută şi oral nu doar în formă scrisă. 

Cu toate acestea, intimata a depus la dosarul cauzei şi o declaraţie pe proprie răspundere care 

atestă faptul că a locuit în Iaşi pe perioada menţionată, şi că nu are o locuinţă în Iaşi unde a 

stat în gazdă pentru a putea efectua naveta la şi de la locul de muncă. Totodată, prin 

termenul de beneficiar în accepţiunea prevederilor H.G. nr. 569/2015, se înţelege „cadrul 

didactic sau personalul didactic auxiliar îndreptăţit la decontarea cheltuielilor de navetă, care 

nu deţine locuinţă în localitatea unde are postul, indiferent de titlu”, situaţie în care se află şi 

intimata X. 

De asemenea, învederează instanţei de apel şi ceea ce a reţinut tribunalul în 

considerentele hotărârii pronunţate, cu privire la acest aspect: „în ceea ce priveşte susţinerile 

pârâtei Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna L referitoare la lipsa declaraţiei pe 

proprie răspundere din care să rezulte că reclamanta nu deţine o locuinţă în localitatea în 

care îşi desfăşoară activitatea, instanţa reţine, pe de o parte, faptul că din cartea de identitate 

a reclamantei rezultă că adresa de domiciliu a acesteia este în mun. Iaşi, iar pe de altă parte 

instanţa reţine incidenţa dispozițiilor art. 5 alin. 4 din Normele metodologice aprobate prin 

H.G. nr. 569/2015, potrivit cărora „în cazul în care există indicii că solicitantul deţine 

locuinţă în localitatea în care îşi are postul, primarul dispune efectuarea unei verificări în 

cazul solicitantului (...)”. Or, în prezenta cauză, atât timp cât avea suspiciuni, UAT, prin 

Primar, nu a făcut dovada că ar fi dispus efectuarea unor verificări în acest sens. 

!Casandra1946 
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Tot prin cererea de apel înregistrată, apelanta critică şi faptul că o parte dintre 

cererile de decontare ale intimatei reclamante X sunt înregistrate şi datate greşit. 

În primul rând, atrage atenţia asupra faptului că pârâta UAT a fost chemată în 

judecată doar pentru obligaţia de a aloca fondurile necesare decontului, unităţii de 

învăţământ angajatoare şi fiind astfel limitată să facă apărări doar cu privire la acest aspect 

care îi este opozabil, şi nicidecum să se pronunţe cu privire la raportul juridic dintre 

angajat/reclamant şi angajator/unitatea de învăţământ pârâtă sau să formuleze apărări pentru 

aceasta din urmă ori să conteste respectarea procedurii de decontare de către aceasta. 

Aspectele invocate exced obiectului pentru care pârâta UAT a comunei L a fost chemată în 

judecată. Revenind la cererile de decontare formulate de către membra de sindicat intimată, 

precizează faptul că acestea au fost depuse şi înregistrate la unitatea de învăţământ pârâtă, 

aceasta din urmă fiind în măsură să conteste acest aspect (însă nu a făcut-o) şi nu apelanta 

UAT a comunei L. Mai mult, apelanta UAT a comunei L este cea care de fiecare dată 

transmite unităţii de învăţământ faptul că nu va vira banii din cauza lipsei de fonduri, 

încercând să descurajeze în mod constant personalul didactic să mai formuleze cereri de 

decontare care oricum rămân mari perioade de timp nesoluţionate. Astfel, cadrelor didactice 

li se transmite constant faptul că nu există fonduri şi nu vor beneficia de decontare, deoarece 

Consiliul Local L nu virează banii şi, mai mult, nu sunt puse în plată nici hotărârile 

judecătoreşti definitive pentru anii anteriori referitoare la decontarea navetei. Mai mult, 

intimata nu are nici o culpă în situaţia în care se constată că cererile de decontare formulate 

de aceasta şi depuse la şcoală nu au primit număr de înregistrare ori au fost înregistrate 

necorespunzător ori cu întârziere. Învederează instanţei de apel şi motivarea Tribunalului 

Iaşi cu privire la acest aspect, tot din cadrul considerentelor sentinţei civile atacate.  

Apelanta a mai susţinut şi faptul că bonurile de carburant anexate de către intimată 

cererilor de decontare adresate şcolii nu dovedesc faptul că au fost achiziţionate pentru 

transportul la şi de la locul de muncă. În primul rând, faptul că reclamanta s-a deplasat în 

perioada menţionată la locul de muncă şi a efectuat naveta, este deja probat prin fişele de 

pontaj semnate şi ştampilate de unitatea de învăţământ pârâtă. În al doilea rând, în mod total 

eronat susţine apelanta că „instanţa a apreciat că a fost dovedită efectuarea navetei prin 

simplul fapt că reclamanta a depus, în susţinerea cererilor de decontare transport, bonuri 

fiscale pentru achiziţionarea de carburant”, deoarece concluzia efectuării navetei de către 

intimată a fost rezultatul coroborării tuturor probelor administrate în cauză (fişe de pontaj 

semnate şi ştampilate de angajator care atestă prezenţa la serviciu în perioada pentru care se 

solicită cheltuielile de transport, declaraţia pe proprie răspundere, cartea de identitate, 

cererile lunare de decontare înregistrate la şcoală), nefiind întemeiată exclusiv pe bonurile de 

carburant anexate. În al treilea rând, este irelevant aspectul reliefat de apelantă cum că în 

perioada 23.12.2017-14.01.2018, a fost vacanţa de iarnă şi intimata a fost în concediu, 

deoarece prin acţiunea introductivă s-a solicitat decontarea cheltuielilor de transport strict 

prin raportare la prezenţa efectivă la locul de muncă a reclamantei, atestată de foile colective 

de prezenţă depuse. Semnalează încă o dată faptul că pârâta UAT a comunei L formulează în 

repetate rânduri apărări care exced obiectului cererii de chemare în judecată opozabil ei, şi 

anume apărări în ceea ce priveşte raportul juridic dintre angajat/intimată şi angajator/unitatea 

de învăţământ intimată. 

Învederează intimata reaua-credinţă a UAT a Comunei L, care a statornicit o cutumă 

de a nu respecta prevederile legale imperative care reglementează obligaţia unităţilor 

administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ, de a asigura finanţarea 

pentru naveta cadrelor didactice, indicând în acest sens, cu titlu de exemplu, câteva dintre 

litigiile ce au avut ca obiect decontarea navetei efectuate de cadrele didactice şi prin care 

instanţa a dispus obligarea UAT a Comunei L la alocarea sumelor necesare. 

Aşadar, în mod evident este vorba de rea-credinţă din partea pârâtei care încearcă 

constant să se sustragă obligaţiilor legale, precum şi să tergiverseze cât mai mult posibil 

executarea acestora. Mai mult, refuzul UAT a Comunei L este mereu fundamentat pe lipsa 

fondurilor, deşi paradoxal, aceasta dispune întotdeauna de fonduri pentru numeroasele 
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contracte de asistenţă juridică şi reprezentare încheiate cu cabinetele de avocatură, sume care 

fi putut fi folosite la stingerea obligaţiei legale de finanţare a unităţilor de învăţământ în 

vederea decontării navetei efectuate de cadrele didactice. 

În concluzie, din considerentele expuse, solicităm instanţei, respingerea excepţiei 

invocate şi totodată respingerea ca neîntemeiată a cererii de apel formulate de UAT a 

Comunei L, prin Primar, pentru Consiliul Local L, precum şi menţinerea ca legală şi 

temeinică a sentinţei Tribunalului Iaşi din prezenta cauză. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 205 C.proc.civ., ale art. 28 din Legea dialogului 

social nr. 62/2011, pe prevederile HG nr. 569/2015, precum şi pe toate dispoziţiile legale 

menţionate în acţiunea introductivă şi în răspunsul la întâmpinare formulat. 

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

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

Analizând prioritar criticile aduse sentinţei pronunţate în privinţa soluţiei date 

excepţiei de nulitate a cererii de chemare în judecată, reţine instanţa de apel caracterul 

nefondat al acestora. Astfel, apelanta susţine că se impunea a fi admisă excepţia nulităţii 

cererii de chemare în judecată, motivat de lipsa indicării de către reclamant a obiectului 

cererii, dar în concret ceea ce se impută părţii este lipsa evaluării şi cuantificării pretenţiilor 

deduse judecăţii. Or, sancţiunea nulităţii intervine doar în cazurile expres reglementate de 

lege, iar normele ce impun sancţiuni civile trebuie aplicate şi interpretate restrictiv. Cererea 

formulată cuprinde obiectul litigiului care este reprezentat de pretenţia concretă dedusă 

judecăţii, în speţă solicitarea de decontare a cheltuielilor de transport. Fiind determinată 

pretenţia concretă care nu reprezintă altceva decât afirmarea dreptului a cărui protecţie se 

solicită pe calea acţiunii, lipsa determinării certe a obiectului litigiului nu poate antrena 

sancţiunea nulităţii.  

Potrivit art. 663 C.proc.civ., creanţa este lichidă când obiectul ei este determinat sau 

când titlul executoriu conţine elemente care permit stabilirea lui, prin urmare, în raport de 

aceste dispoziţii legale, titlul executoriu poate viza un obiect determinat sau doar 

determinabil, sens în care prin acţiune reclamantul pentru membrul de sindicat X a solicitat 

obligarea pârâților la decontarea cheltuielilor de transport de la şi la unitatea şcolară aferente 

perioadelor septembrie 2017 – februarie 2018, sume actualizate cu indicele de inflaţie la data 

plăţii efective. Elementele de determinare ale creanţei fiind suficiente pentru judecarea 

cererii, nu sunt incidente dispoziţiile art. 196 C.proc.civ. invocate, nulitatea cererii 

intervenind potrivit art. 196 C.proc.civ. pentru lipsa obiectului, şi nu pentru lipsa 

caracterului strict determinat al acestuia. 

În ceea ce priveşte criticile aduse soluţiei asupra fondului acţiunii reţine instanţa de 

apel următoarele: 

În raport de amplele critici, referitoare la condiţiile formale ale cererilor de decont 

cheltuieli de transport realizate de salariată, se reţine că raportul juridic de drept substanţial 

invocat este supus reglementărilor Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor 

pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic 

auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin HG nr. 569/2015. 

Art. 5 alin. (1) din norme prevede că, în vederea decontării lunare a cheltuielilor cu 

efectuarea navetei, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează cererile 

pentru asigurarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei, având în vedere următoarele 

elemente: 

a) existenţa cererii prin care se solicită decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei, 

potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, care face parte 

integrantă din acestea; 

b) domiciliul/reşedinţa solicitantului dovedite cu menţiunile cuprinse în cartea de 

identitate, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

c) dacă solicitantul deţine sau nu deţine o locuinţă în localitatea unde are postul, pe 

baza declaraţiei pe propria răspundere; 
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d) dacă transportul poate fi sau nu asigurat cu autovehicule/ambarcaţiuni de tipul 

celor enumerate la art. 4 alin. (1) lit. a) şi/sau b); 

e) distanţa, în kilometri, între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care 

se află situată unitatea de învăţământ; 

f) mijloacele de transport în comun cu care se deplasează solicitantul între localitatea 

de domiciliu şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ; 

g) valoarea unui abonament lunar pe fiecare tip de mijloc de transport în comun; 

h) valoarea biletelor pe fiecare mijloc de transport, numai în următoarele situaţii: pe 

ruta respectivă nu se emit abonamente; beneficiarul utilizează mai multe mijloace de 

transport în comun; beneficiarul are postul în mai multe unităţi de învăţământ din localităţi 

diferite; 

i) numărul de persoane care solicită decontarea navetei; 

j) respectarea regulilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta, prevăzute la art. 7. 

Instanţa reţine că la dosarul cauzei au fost depuse cereri formulate de către reclamant 

în care a indicat valoarea sumei solicitată spre decontare, mijlocul de transport cu care 

efectuează naveta şi a ataşat bonuri din care rezultă achiziţia de carburant eliberate în fiecare 

dintre lunile pentru care s-a solicitat decontarea cheltuielilor de transport. De asemenea, s-a 

făcut dovada în cauză că pe traseul Iaşi – C operatori de transport nu efectuează curse care 

să asigure deplasarea cadrului didactic de la domiciliu la locul de muncă cu mijloacele de 

transport în comun. În documentaţia depusă există dovada dreptului de folosinţă în privinţa 

autovehiculului şi dovada domiciliului stabil. 

Potrivit art. 7 din norme: „Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei se poate 

face pentru autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice 

titlu atunci când: 

a) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată 

unitatea de învăţământ nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în 

comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/programul unităţii de 

învăţământ; 

b) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată 

unitatea de învăţământ există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în 

comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul 

cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu. (…) 

(7) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care se 

deplasează cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice 

titlu, în cazurile prevăzute la alin. (6), se face la valoarea unui abonament pentru ruta 

respectivă sau pentru distanţe similare.” 

În privinţa documentelor justificative prezentate de beneficiar la decont dispoziţiile 

art. 7 alin. 9 lit. c impun prezentarea bonurilor de achiziţie a carburantului, pentru 

transportul efectuat cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal 

cu orice titlu, iar suma decontată se calculează potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea 

bonurilor prezentate la decont trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea sumei decontate. 

Mai reţine instanţa însă faptul că, potrivit dispozițiilor art. 7 alin. 9 din Norme, 

documentele justificative se depun lunar la decont pentru luna precedentă, aceeaşi obligaţie 

de a depune lunar documentele prevăzute de lege pentru efectuarea decontului fiind impusă 

şi de dispozițiile art. 5 alin. 2 din norme: „Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

analizează şi verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor şi 

fundamentează necesarul lunar de finanţare, individual şi pe total unitate de învăţământ. 

Necesarul de finanţat se transmite de către directorul unităţii de învăţământ sub formă de 

solicitare primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 

zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face fundamentarea, în vederea 

deschiderii de credite pentru efectuarea plăţilor.” 

Cererile de decont lunar aflate la dosar sunt înregistrate la unitatea şcolară cu data de 

04.05.2018 pentru perioada sept 2017 – februarie 2018 sunt înregistrate la unitatea şcolară la 



75 

04.08.2018. Or, în raport de dispoziţiile legale care impun obligaţia depunerii şi aprobării 

lunare a cererilor pentru decontul cheltuielilor din luna precedentă, instanţa de apel reţine că 

termenul impus de lege în vederea valorificării dreptului de decont nu este respectat. Din 

aceasta perspectivă este întemeiat apelul unității administrativ-teritoriale comuna L, întrucât 

nerespectarea termenului legal pentru formularea cererii are ca efect imposibilitatea 

deschiderii creditelor, în condiţii legale. Termenele impuse de dispoziţiile legale precitate nu 

reprezintă termene de recomandare, ci termene legale imperative, iar nerespectarea acestora 

are ca şi sancţiune decăderea.  

În aceste circumstanţe, Curtea, faţa de dispoziţiile art. 480 alin. 1 C.proc.civ., admite 

apelul formulat de Uniunea Administrativ-Teritorială L, prin Primar, împotriva sentinţei 

civile nr. 279/18.02.2021 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o schimbă în tot și respinge 

acţiunea formulată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iași, în 

numele reclamantei X, în contradictoriu cu pârâţii Şcoala Gimnazială C şi Uniunea 

Administrativ-Teritorială L, prin Primar. 

 

 


