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1. Contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probantă a 

înscrierilor efectuate în carnetul de muncă în lipsa certificării înregistrărilor de către 

camera de muncă, respectiv pentru care nu s-a făcut dovada executării contractului de 

muncă 

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei privind acordarea pensiei , valoarea 

probantă a înscrierilor efectuate în carnetul de muncă în lipsa certificării înregistrărilor de 

către camera de munca, respectiv pentru care nu s-a făcut dovada executării contractului de 

muncă 

Temei de drept: art. 16 lit. a , art. 158, 164, 165 , 168 din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, art. 124 din legea Hotărârea nr. 267/2011, art. 8, 9 

din Legea nr. 130/1999, art. 279 alin. 1 din Codul muncii 

 

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

120/02.03.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 1313/30.09.2020, Tribunalul Iași a admis contestaţia 

formulată de contestatorul X, în contradictoriu cu intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi, a 

anulat decizia nr. 55395/R/20.01.2020, emisă de intimată şi a obligat intimata să emită în 

folosul contestatorului o nouă decizie, prin care drepturile de pensie să fie stabilite ca urmare 

a valorificării perioadei 01.07.1993 – 11.12.1995 ca reprezentând stagiu de cotizare. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Prin cererea înregistrată sub nr. 104741/12 decembrie 2019, contestatorul a solicitat 

Casei Județene de Pensii Iași înscrierea la pensie anticipată parțială. 

Prin decizia nr. 55395/R/20.01.2020, emisă de intimată, a fost respinsă cererea, 

reţinându-se în motivare că: nu sunt îndeplinite prevederile art. 65 Legea nr. 263/2010, în 

sensul că stagiul de cotizare realizat este mai mic decât stagiul complet de cotizare. De 

asemenea, se reține că nu s-a valorificat perioada 1 iulie 1993 - 11 decembrie 1995 lucrată la 

Societatea Agricolă, întrucât perioada nu este vizată de ITM. 

Contestatorul a contestat decizia în ceea ce priveşte nevalorificarea perioadei 1 iulie 

1993 - 11 decembrie 1995 lucrată la Societatea Agricolă, susţinând că nu-i poate fi imputat 

faptul neavizării cărții de muncă, contestatorul neavând acces la aceste informații şi neavând 

posibilitatea să verifice dacă în cartea de muncă există toate vizele necesare. 

În drept, potrivit disp. art. 3 din Decretul nr. 92/1976: „(1) Carnetul de muncă se 

întocmeşte, se completează şi se păstrează de către unitatea socialistă sau societatea mixtă 

care funcţionează pe teritoriul Republicii Socialiste România, unde cel în cauză s-a încadrat 

pentru prima dată în muncă; pentru cei încadraţi pentru prima dată în muncă la persoane 

juridice, altele decât unităţile socialiste, sau la persoane fizice, inclusiv la meşteşugarii cu 

ateliere proprii, carnetele de muncă se întocmesc, se completează şi se păstrează de către 

direcţiile judeţene pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi a municipiului Bucureşti. 

(2) Carnetul de muncă se întocmeşte în termen de cel mult 30 de zile de la încadrarea în 

muncă.” 

Iar potrivit disp. art. 4: „(1) Carnetul de muncă este un act personal al titularului şi nu 

poate fi cedat sau înstrăinat. Carnetul se păstrează de unitate atât timp cât titularul este 

încadrat în muncă, acesta având dreptul să verifice exactitatea tuturor datelor înscrise în 

carnet. (2) La încetarea activităţii sau în caz de transferare, carnetul de muncă se înmânează 

titularului, completat cu toate înscrierile la zi.(3) La reîncadrarea în muncă, precum şi în 

cazul încadrării prin transfer, unitatea este obligată să ceară, iar cel în cauză să depună 

carnetul de muncă.” 
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Analizând mențiunile carnetului de muncă seria Bd nr. 0123606, Tribunalul constată 

faptul că în perioada în discuție: 01.07.1993 - 11 decembrie 1995, contestatorul X a fost 

angajat la Societatea Agricolă, la poz. 27 din carnet fiind făcută mențiune că acesta este 

angajat prin transfer în interesul serviciului conform art. 11 lit. a) din Legea nr. 1/1970, 

anterior, la poz. 26 fiind făcută mențiunea la data de 1 iulie 1993 că X este transferat în 

interesul serviciului, mențiune făcută de societatea unde a lucrat anterior SC „S.” SA 

București, Filiala Piatra Neamț. 

De asemenea, la poz. 37 din carnet, începând cu data de 11 decembrie 1995, 

contestatorul este transferat în interesul serviciului, mențiunea fiind făcută de Societatea 

Agricolă, la poz. 38 din carnet fiind făcută mențiunea că începând cu 11 decembrie 1995 

contestatorul X este angajat prin transfer în interesul serviciului conform art. 69 din Codul 

Muncii combinat cu art. 11 lit. a) din Legea nr. 1/1970 la Direcția Generală a Finanțelor 

Publice şi Controlului financiar de stat Iași, ca agent fiscal, în baza contractului individual 

de muncă nr. 687 din 11 decembrie 1995. 

Prin urmare, analizând mențiunile carnetului de muncă, Tribunalul constată faptul că 

contestatorul a lucrat continuu, în carnetul de muncă existând mențiuni anterioare datei 

începerii activității la Societatea Agricolă privind faptul că acesta este transferat în interesul 

serviciului de la o altă unitate, la finalul perioadei lucrate la societatea agricolă fiind, de 

asemenea, făcută mențiune că se transferă în interesul serviciului, mențiune care este 

preluată de următorul angajator, Direcția Generală a Finanțelor Publice şi Controlului 

financiar de stat Iași. 

Concluzia logică care se desprinde din analiza acestor mențiuni este aceea că 

contestatorul a desfășurat activitate la Societatea Agricolă H., comuna S., județul Iași. 

Tribunalul are în vedere faptul că lipsa vizei Camerei de muncă nu poate determina 

sancționarea contestatorului câtă vreme nu intra în atribuțiile acestuia să urmărească dacă 

carnetul său de muncă este vizat sau nu, perioada lucrată la societatea agricolă fiind 

înregistrată în carnetul de muncă între celelalte două perioade lucrate la cele două unități 

menționate anterior, continuitatea activității rezultând din mențiunile făcute de cei trei 

angajatori arătați mai sus. Apreciază instanța în acest context faptul că, deși în carnetul de 

muncă lipsește viza ITM pentru perioada în litigiu, aceasta poate fi luată în calcul la 

stabilirea stagiului de cotizare pentru considerentele arătate anterior. 

Prin decizia nr. 120/2021 Curtea de Apel a admis apelul formulat de către intimata 

Casa Teritorială de Pensii Iaşi împotriva sentinţei 1313/30.09.2020 pronunţată de Tribunalul 

Iaşi, pe care a schimbat-o în parte şi a obligat intimata să emită în folosul contestatorului X o 

nouă decizie, prin care drepturile de pensie să-i fie stabilite ca urmare a valorificării 

perioadei lucrate în cadrul Societăţii Agricole H. respectiv iulie 1993 - octombrie 1993, 

august 1994, noiembrie 1994 - aprilie 1995, iunie 1995, august 1995 – decembrie 1995, 

reprezentând stagiu de cotizare . 

În motivare s-a reţinut, în esenţă, că este evident faptul că, atunci când dovada 

vechimii în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă, 

acesta trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976; în caz 

contrar, dovada se poate face ,,cu alte acte prevăzute de lege”, respectiv cu adeverințe 

întocmite în conformitate cu dispozițiile art. 124 alin. 1 și 2 din HG nr. 257/2011 privind 

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

publice.  

În speță, însă, în carnetul de muncă Seria Bd. Nr. 0123606 nu există certificarea 

mențiunilor realizate de Societatea Agricolă H. de către camera de muncă prin 

contrasemnarea carnetului de muncă, la data încetării activităţii la societatea comercială 

respectivă, așa cum prevăd dispozițiile legale anterior enunțate. 

Ca atare, în mod greșit a concluzionat prima instanță că trebuie prezumată 

continuitatea raporturilor de muncă având în vedere mențiunile din carnetul de muncă. 

Instanța de fond nu a fost învestită cu o acțiune în constatarea vechimii în muncă, ci cu o 
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acțiune în contestarea unei decizii de pensii, în care se analizează exclusiv documentaţia pe 

care se fundamentează cererea de pensionare. 

Or, câtă vreme nu există contrasemnarea carnetului de muncă, la data încetării 

activităţii contestatorului-intimat, așa cum prevăd dispozițiile legale, mențiunile din carnetul 

de muncă nu satisfac cerinţele legale. Înscrierile efectuate în carnetele de muncă pentru a 

produce efecte juridice prin ele însele și a avea forța probantă specifică înscrisului autentic 

trebuie să fi fost îndeplinite cu respectarea tuturor formalităților prescrise de lege. Potrivit 

art. 1171 C.civ. din 1864 actul autentic este acela care s-a făcut cu solemnitățile cerute de 

lege, de un funcționar public, care are drept de a funcționa în locul unde actul s-a făcut.” 

În condiţiile în care menţiunile carnetului de muncă nu sunt suficiente pentru 

dovedirea vechimii în muncă, devin aplicabile prevederile art. 159 alin. 1 din Legea nr. 

263/2010 cu modificări ulterioare „pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) și art. 17, 

dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de 

asigurare, realizată până la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de 

asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege”. 

Or, din adresa emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi nr. 

3280/CCMMRM/23.02.2021 la solicitarea instanţei a rezultat că din verificarea 

documentelor existente la dosarul Societăţii Agricole H. aflat în arhivă rezultă că în 

„perioadele iulie 1993- octombrie 1993, august 1994, noiembrie 1994 - aprilie 1995, iunie 

1995, august 1995 - decembrie 1995 numitul X figurează pe statele de plata depuse de 

angajator. S-a precizat că în perioada martie 1994 - iulie 1994 contestatorul X nu figurează 

pe statele de plată, iar în perioada noiembrie 1993 - februarie 1994, septembrie - octombrie 

1994, mai 1995 figurează L.S.”. 

Având în vedere menţiunile carnetului de muncă în raport de dispoziţiile art. 1172 

C.civ. din 1864 coroborate cu datele ce rezultă din adeverinţa emisă de către ITM Iaşi 

privitoare la perioada pentru care s-a făcut dovada executării raportului de muncă între 

contestator şi Societatea Agricolă H., instanţa de apel constată că sunt întemeiate în parte 

criticile formulate de apelanta Casa Judeţeană de Pensii Iaşi în ceea ce priveşte perioada ce 

valorează în sens legal „vechime în muncă recunoscută”, putându-se face aplicarea 

dispoziţiilor art. 159 din Legea nr. 263/2010 doar pentru perioada pentru care ITM a atestat 

executarea raportului de muncă. 

Pentru considerentele arătate, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 2 C.proc.civ., 

Curtea de Apel admite apelul și schimbă sentinţa pronunţată în sensul că obligă intimata să 

emită în folosul contestatorului X o nouă decizie, prin care drepturile de pensie să-i fie 

stabilite ca urmare a valorificării perioadei lucrate în cadrul Societăţii Agricole H. respectiv 

iulie 1993- octombrie 1993, august 1994, noiembrie 1994 - aprilie 1995, iunie 1995, august 

1995 - decembrie 1995, reprezentând stagiu de cotizare potrivit celor atestate de 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi. 

 

Notă de dezbateri și analiză: 

Înscrierile efectuate în carnetele de muncă, pentru a produce efecte juridice prin ele 

însele, trebuie să respecte cerinţele legale de la data când au fost efectuate menţiunile, fiind 

supuse regulilor formale în vigoare cu privire la perioada la care se referă, potrivit 

principiului că forma actului juridic este guvernată de legea în vigoare la momentul realizării 

sale. În condiţiile în care menţiunile carnetului de muncă nu sunt suficiente pentru dovedirea 

vechimii în muncă, devin aplicabile art. 159 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 cu modificări 

ulterioare „pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) și art. 17, dovada vechimii în muncă, 

a timpului util la pensie pentru agricultori și a duratei de asigurare, realizată până la data de 

1 aprilie 2001, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte 

prevăzute de lege”. Coroborarea menţiunilor carnetului de muncă se poate realiza cu 

adeverinţe eliberate de angajatori sau deţinători de arhive în temeiul art. 158 din Legea nr. 
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263/2010, inclusive cu atestările Inspectoratului Teritorial de Muncă ce deţine arhiva 

necesară verificării înscrierilor în carnet de muncă. Cu toate acestea, procedura contestării 

deciziilor emise de Casele de pensii nu se poate confunda cu procedura reconstituirii 

vechimii în muncă, analizându-se exclusiv situaţia ce rezultă din documentaţie, neputându-

se extrapola limitele judecăţii într-o cercetarea jurisdicţională a perioadei efectiv lucrate. 

Din aceasta perspectivă, aşa cum rezultă şi din hotărârile anterior redate, chestiunea 

valorii juridice a înscrierilor în carnetul de muncă vizează o evaluare care se sprijină pe 

analiza unor aspecte de fapt, pe întreg probatoriul administrat într-o anume cauză şi nu 

esenţial pe interpretarea unei norme juridice.  

La nivel strict formal, forța probantă a mențiunilor din carnetul de muncă este dată 

de respectarea cerinţelor legale la data efectuării acestora, atât timp cât menţiunile din 

carnetul de muncă sunt informe şi nu există alte probe, nu se poate atribui perioadei înscrise 

în carnetul de muncă valoare de vechime în muncă recunoscută, potrivit dispoziţiilor legale. 

 

2. Contestaţie împotriva deciziei de pensionare; limitele învestirii instanței  

 

Cuprins pe materii: Dreptul asigurărilor sociale  

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei de pensionare, limitele învestirii 

instanței  

Temei de drept: art. 478 alin. 3 C.proc.civ.. 

 

Precizarea depusă este suficientă juridic pentru a se determina limitele investirii 

instanţei. Or, aşa cum a statuat Curtea Europeană a drepturilor Omului „articolul 6 §1 

garantează fiecărei persoane dreptul ca o instanţă să se pronunţe asupra oricărei 

contestaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil, dar că acest drept nu 

este absolut şi poate fi supus unor limitări admise implicit, în special cu privire la condiţiile 

de admisibilitate a unei căi de atac, deoarece aceasta presupune prin însăşi natura sa o 

reglementare din partea statului, acesta beneficiind de o anumită marjă de apreciere în 

această privinţă. Totuşi, aceste limitări nu pot restrânge, pentru un justiţiabil, accesul liber 

într-o asemenea măsură, încât să fie afectată însăşi esenţa dreptului său de acces la o 

instanţă. În plus, astfel de limitări sunt conforme articolului 6 §1 din Convenţie numai în 

cazul în care urmăresc un scop legitim şi în cazul în care există un raport rezonabil de 

proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit (Yagtzilar şi alţii împotriva 

Greciei, nr. 41727/98, pct. 22–23, CEDO 2001 XII, şi Lungoci împotriva României, nr. 

62710/00, pct. 34–36, 26 ianuarie 2006).”(Cauza Miu împotriva României, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 216/16.04.2013). 

În condiţiile în care prima instanţa a stabilit că prin acțiune, contestatorul a solicitat 

obligarea intimatei să emită o nouă decizie privind recalcularea drepturilor de pensie cu 

toate sporurile aferente în baza art. 169 din Legea nr. 263/2010, nu se poate reţine că 

precizarea naturii sporului – spor de risc – contravine dispoziţiilor art. 478 alin. 3 C.pr.civ. 

 

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

121/2.03.2021 

Prin sentința civilă nr. 1475/15 octombrie 2020, Tribunalul Iaşi a respins contestaţia 

formulată de contestatorul X în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Prin cererea de chemare în judecată astfel cum a fost modificată, contestatorul X 

contestă adresa nr. 22534/12.03.2020 emisă de intimată şi solicită obligarea intimatei Casei 

Judeţene de Pensii Iaşi să emită o nouă decizie privind recalcularea drepturilor de pensie, cu 
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perioada 18.12.1998-01.01.2001 şi cu toate sporurile aferente în baza art. 169 din Legea nr. 

263/2010. 

Instanţa i-a solicitat contestatorului să precizeze în scris la ce categorie de sporuri 

face referire în cuprinsul acţiunii şi care sunt actele nevalorificate la stabilirea/recalcularea 

pensiei, însă acesta nu a formulat precizări şi nici nu a depus înscrisuri în dovedire. 

Soluţionând cauza în limitele învestirii, analizând actele dosarului de pensie al 

contestatorului, instanţa reţine faptul că începând cu data de 01.01.2001 contestatorul a fost 

pensionar de invaliditate gradul 3, în baza emiterii Deciziei 205656/31.01.2001 în temeiul 

Legii nr. 3/1977, prilej cu care a fost recunoscută perioada de 18 ani, 2 luni și 23 de zile 

lucrată în grupa 1 de muncă și 2 ani 7 luni și 14 zile ca fiind desfăşurată în grupa a II-a de 

muncă. Prin decizia nr. 205656/11.08.2005 s-a făcut trecerea de la pensia de invaliditate la 

pensia pentru limită de vârstă conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 

Ca urmare a cererii nr. 27370/02.05.2007 prin care contestatorul a solicitat 

recalcularea pensiei în baza adeverinţei 1108/12.04.2007, intimata a emis Decizia 

205656/11.05.2007. Nemulţumit fiind de conţinutul acesteia, contestatorul a atacat această 

decizie la Tribunalul Iași în dosarul nr. XXXX/99/2007, iar prin Sentinţa civilă nr. 

1944/24.10.2007 intimata a fost obligată la anularea respectivei decizii și la valorificarea 

tuturor sporurilor din conţinutul adeverinţei nr. 1108/12.04.2007. În executarea acestei 

sentinţe civile, intimata a emis Decizia 205656/15.01.2008 prin intermediul căreia punctajul 

a crescut la 1,41471 puncte. 

Având în vedere dispoziţiile OUG nr. 100/2008, începând cu 01.10.2009 

contestatorului i s-au recalculat drepturile de pensie prin intermediul Deciziei 

205656/15.02.2010, noul punctaj devenind 1,56552 puncte prin acordarea a 0,50 puncte 

pentru fiecare an de spor pentru vechimea realizată în grupa 1 de muncă și 0,25 puncte 

pentru fiecare an de spor pentru vechimea din grupa a II-a de muncă. 

Ulterior, la data de 01.01.2011 contestatorul a beneficiat și de prevederile art. 169 

din Legea nr. 263/2010, prin creşterea cu 50% a punctajelor anuale din perioadele încadrate 

în grupa I de muncă și 25% pentru perioadele din grupa a II-a de muncă, emițându-se 

Decizia nr. 205656/01.01.2011 prin care punctajul a crescut la 1,91552 puncte.  

Aşadar, contrar afirmaţiilor contestatorului, instanţa constată faptul că începând cu 

data de 01.01.2011 s-au aplicat dispoziţiile art. 169 din Legea nr. 263/2010. 

Mai mult decât atât, deşi contestatorul solicită obligarea intimatei Casei Judeţene de 

Pensii Iaşi să emită o nouă decizie privind recalcularea drepturilor de pensie cu toate 

sporurile aferente în baza art. 169 din Legea nr. 263/2010, acesta nu a indicat în concret la 

care categorie de sporuri face referire si care sunt actele nevalorificate la 

stabilirea/recalcularea pensiei, deşi acest lucru i s-a solicitat în mod expres de instanţa de 

judecată. De asemenea, la dosarul de pensionare nu au fost depuse noi dovezi care sa ateste 

vechime /stagii de cotizare suplimentare, salarii si sporuri permanente/sume contributive 

nevalorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de asigurări sociale. 

Mai reţine instanţa şi faptul că petentul nu este beneficiarul unei pensii de serviciu 

aşa cum în mod greşit acesta susţine în cuprinsul cererii de modificare/completare a cererii 

de chemare în judecată, ci a unei pensii de asigurări sociale. 

Prin urmare, faţă de probele administrate în cauză, se reţine că cererea 

contestatorului de a fi emisă o nouă decizie de recalculare a pensiei este neîntemeiată. 

Pentru considerentele arătate, instanţa va respinge ca fiind neîntemeiată contestaţia 

formulată de contestatorul X în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi.  

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

netemeinică. 

Pentru o mai bună clarificare a situaţiei de fapt, învederează instanţei faptul că 

contestatorul a ieşit la pensie prin Decizia 205656 din 01.01.2001, ulterior în urma sentinţei 

civile nr. 1944/24.10.2007 i-au fost recalculate drepturile de pensie, însă nici atunci nu i-au 

fost luate în considerare toate drepturile de pensie. 
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În anul 2005 prin Decizia nr. 205656/11.08.2005, s-a făcut trecere de la pensia de 

invaliditate la pensia pentru limită de vârstă conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, însă contestatorul consideră că 

începând cu data de 01.01.2011, nu a beneficiat de acordarea punctajului suplimentar pentru 

stagiul realizat în grupele superioare de muncă, ca urmare a recalculării, conform 

prevederilor art. 169 din Legea nr. 263/2010, mai mult de atât, nu i-au fost valorificate 

grupele de muncă, respectiv grupa a II-a de muncă, care se regăseşte în cartea de muncă. 

S-a arătat instanţei de fond că, contestatorul a introdus cererea de chemare în 

judecată la instanţa Tribunalului Iaşi, pentru a contesta Adresa nr. 22534/12.03.2020, prin 

cererea modificatoare depusă la data de 3.09.2020, implicit Decizia nr. 205656/01.01.2011. 

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă foarte clar că contestatorul a fost pensionar 

de invaliditate de gradul 3 în baza Deciziei nr. 205656/31.01.2001, în temeiul Legii nr. 

3/1977, unde i-a fost recunoscută perioada de 18 ani 2 luni şi 23 de zile lucrate în grupa I de 

muncă, şi 2 ani 7 luni şi 14 zile ca fiind desfăşuraţi în grupa a II-a de muncă. 

Având în vedere dispoziţiile OUG nr. 100/2008 începând cu 01.10.2009 

contestatorului nu i s-au recalculat toate drepturile de pensie, acesta prin contestaţia depusă, 

a solicitat instanţei pentru perioadele din grupa I-a şi a II-a de muncă, şi celelalte sporuri, 

respectiv sporul de risc, spor care nu i-a fost valorificat prin decizia implicit contestată. 

De asemenea la dosarul de pensionare au fost depuse dovezi care să ateste toate 

sporurile/stagii de cotizare suplimentare/sume contributive nevalorificate la 

stabilirea/recalcularea drepturilor de asigurări sociale. 

Consideră că intimata, respectiv instanţa de fond, nu au luat în calcul aceste dovezi, 

respectiv înscrisuri, care atestă toate sporurile permanente, respectiv sporul de risc 

nevalorificat. 

Pentru toate aceste motive solicită admiterea apelului.  

In drept, invocă dispoziţiile art. 466 noul C.pr.civ., art. 468 noul C.proc.civ., art. 470 

noul C.proc.civ. 

Intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi a formulat întâmpinare, prin care solicită 

respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei apelate. 

Invocă excepţia inadmisibilității formulării de noi capete de cerere în apel, în raport 

de dispoziţiile art. 478 C.proc.civ. 

La alin. 4 si 6 din fila 2 a motivelor de apel formulate, apelatul prin apărător solicită 

acordarea sporului de risc, acest aspect nefiind invocat prin cererea de chemare în judecată 

sau printr-o cerere de modificare/completare a acţiunii. 

Mai mult decât atât, instanța de fond, prin rolul activ pe care îl are, a solicitat 

apelantului să precizeze care categorie de spor consideră că nu a fost valorificat şi 

modalitatea de dovedire a acestuia, însă apelantul nu a înțeles sa răspundă solicitării, fapt 

care reiese din aliniatul 9 din fila 2 a motivării sentinței apelate și din filele 78 si 82 din 

dosarul de instanța. 

Prin urmare, cum în apel nu poate fi modificat obiectul cererii de chemare în 

judecată, solicită admiterea excepţiei. 

Pe fondul cauzei, după reluarea situaţiei de fapt, astfel cum a fost expusă şi în faţa 

instanţei de fond, apreciază că drepturile de pensie ale apelantului sunt corect şi legal 

stabilite, grupele de muncă şi beneficiile acestora fiind valorificate în integralitatea lor. 

Pe considerentele invocate, solicită admiterea excepţiei invocate, iar pe fond, 

respingerea apelului ca fiind nefondat si menţinerea sentinţei apelate ca fiind temeinică şi 

legală. 

În drept, invocă dispoziţiile Legii nr. 263/2010, HG nr. 257/2011, OUG nr. 100/2008 

şi Codului de procedură civilă. 

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

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

Prioritar, din punct de vedere procedural, Casa de Pensii Iaşi a invocat excepţia 

inadmisibilității, susţinând că potrivit art. 478 alin. 3 C.pr.civ. în apel nu pot fi formulate 
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cereri noi, iar sporul de risc solicitat prin motivele de apel nu a făcut obiectul judecăţii în 

prima instanţa.  

Or, în raport de teza susţinută ca fundament al excepţiei de inadmisibilitate, se reţine 

că prin precizările depuse la solicitarea instanţei, contestatorul prin apărător a solicitat 

valorificarea tuturor sporurilor legale, așa cum a precizat.  

Deşi generică, precizarea depusă este suficientă juridic pentru a se determina limitele 

învestirii instanţei. Or, aşa cum a statuat Curtea Europeană a drepturilor Omului „articolul 6 

§1 garantează fiecărei persoane dreptul ca o instanţă să se pronunţe asupra oricărei 

contestaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil, dar că acest drept nu 

este absolut şi poate fi supus unor limitări admise implicit, în special cu privire la condiţiile 

de admisibilitate a unei căi de atac, deoarece aceasta presupune prin însăşi natura sa o 

reglementare din partea statului, acesta beneficiind de o anumită marjă de apreciere în 

această privinţă. Totuşi, aceste limitări nu pot restrânge, pentru un justiţiabil, accesul liber 

într-o asemenea măsură, încât să fie afectată însăşi esenţa dreptului său de acces la o 

instanţă. În plus, astfel de limitări sunt conforme articolului 6 §1 din Convenţie numai în 

cazul în care urmăresc un scop legitim şi în cazul în care există un raport rezonabil de 

proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit (Yagtzilar şi alţii împotriva 

Greciei, nr. 41727/98, pct. 22–23, CEDO 2001 XII, şi Lungoci împotriva României, nr. 

62710/00, pct. 34–36, 26 ianuarie 2006).”(Cauza Miu împotriva României, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 216/16.04.2013). 

În condiţiile în care prima instanţă a stabilit că prin acțiune, contestatorul a solicitat 

obligarea intimatei să emită o nouă decizie privind recalcularea drepturilor de pensie cu 

toate sporurile aferente în baza art. 169 din Legea nr. 263/2010, nu se poate reţine că 

precizarea naturii sporului – spor de risc – contravine dispoziţiilor art. 478 alin. 3 C.pr.civ. 

Pentru aceste motive Curtea de Apel respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de 

intimata Casa Judeţeană de Pensii Iaşi. 

Pe fond, contestatorul, prin apărător, a solicitat recalcularea drepturilor de pensie cu 

toate sporurile aferente în baza art. 169 din Legea nr. 263/2010. 

Analizând actele depuse la dosarul de pensie rezultă că în procedura administrativă a 

fost depusă adeverinţa nr. 1108/12.04.2007 emisă de SC B. SA cu privire la sporul de 

noapte, sporul de periculozitate şi sporul de vechime, procentele şi sumele de sporuri fiind 

valorificate aşa cum rezultă din date privind activitatea în muncă emisă la 14.01.2008. 

Având în vedere că drepturile solicitate pentru care reclamantul a depus acte 

doveditoare au fost deja valorificate şi rămân definitiv câştigate, nefiind indicate în concret 

alte aspecte criticate, Curtea de Apel respinge apelul formulat de contestatorul X. împotriva 

sentinţei nr. 1475/15.10.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o păstrează. 

 

3. Acțiune în răspundere patrimonială; calculul duratei efective a concediului de 

odihnă anual; cuantumul sumei de restituit în ipoteza încetării contractului de muncă 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii; 

Indice alfabetic: acțiune în răspundere patrimonială; calculul duratei efective a 

concediului de odihnă anual; cuantumul sumei de restituit în ipoteza încetării contractului de 

muncă.  

Temei de drept: art. 256, art. 16 alin. 6, art. 145 Codul muncii; Decizia în interesul 

legii nr. 9/2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; dispoziţiile art. 470, art. 478 

alin. (2) şi art. 479 alin. (2) din Codul de procedură civilă  

 

Conform Deciziei în interesul legii nr. 9/2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie, dispoziţiile art. 470, art. 478 alin. (2) şi ale art. 479 alin. (2) din Codul de 

procedură civilă, trebuie interpretate şi aplicate în sensul că în noţiunea de probe noi ce 

pot fi propuse şi încuviinţate în faza apelului se includ atât probele propuse în faţa primei 
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instanţe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât şi acelea care nu au 

fost propuse în faţa primei instanţe sau au fost propuse tardiv, iar în privinţa lor prima 

instanţă de fond a constatat decăderea. 

Lipseşte orice temei factual şi legal pentru obligarea pârâtului la plata unei sume 

peste valoarea încasată de la angajator, în sensul acordării indemnizaţiei brute aşa cum 

solicită apelanta. Plata corelativă de către angajator a obligațiilor fiscale, în sens larg, nu 

modifică raportul juridic stabilit cu salariatul, legea punând la dispoziţia celui dintâi 

mijloacele legale pentru compensarea plăților efectuate. Recuperarea contribuţiilor achitate 

către bugetul statului sub formă de CAS şi CASS , şomaj se va face de către reclamantă prin 

declaraţii rectificative, astfel că instanţa nu poate obliga pârâtul, în acest cadru procesual, 

la restituirea sumelor plătite cu acest titlu. 

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

63/16.02.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 1096/07.09.2020, Tribunalul Iași a respins acțiunea formulata 

de reclamanta S.C. S. S.A. în contradictoriu cu pârâtul X. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Pârâtul X a fost salariatul SC „S.” SA, astfel cum rezultă din contractul individual de 

muncă nr. 2378/09.10.2007. La data de 11.10.2017 a încetat contractul individual de muncă 

al pârâtului, conform deciziei nr. 312/04.10.2017. 

Art. 145 alin. 2 Codul muncii statuează că durata efectivă a concediului de odihnă 

anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor 

colective aplicabile. Dreptul la concediul de odihnă este de natură contractuală, fiind 

fundamentat pe contractul individual de muncă care, în speţa de faţă, este prevăzut la lit. I cu 

o durată de 21 de zile.  

Într-adevăr, art. 256 alin. 1 Codul Muncii prevede că salariatul care a încasat de la 

angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. 

Însă, întrucât sarcina probei aparţine reclamantei, în baza art. 287 Codul muncii şi 

aceasta nu a dovedit că i-a plătit pârâtului indemnizaţia concediului de odihnă aferent anului 

2017 şi că suma plătită pentru concediu de odihnă este 1136 lei, prin depunerea la dosarul 

cauzei a statului de plată semnat de salariat sau a unui înscris care să ateste că plata s-a 

efectuat prin virament în contul bancar al pârâtului, instanţa respinge cererea reclamantei SC 

„S.” SA privind obligarea pârâtului X la plata sumei de 1136 lei, reprezentând drepturi 

salariale necuvenite. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel apelanta SC „S.” SA, considerând-o 

nelegală și netemeinică. 

În susţinerea apelului, după reluarea situaţiei de fapt, apelanta susţine că 

indemnizaţia de concediu a fost virată salariatului în cont, sub forma de avans şi lichidare, 

potrivit solicitării făcute de acesta în cererea de concediu. Angajatorul a efectuat reţinerile 

lunare care de asemenea au profitat salariatului, prin plata CAS, asigurare de sănătate, şomaj 

şi impozit, iar diferenţele de bani au fost plătite salariatului pe card potrivit statelor de plată. 

În concluzie, solicită admiterea apelului ca fiind temeinic şi legal, modificarea 

sentinţei instanţei de fond, în sensul obligării intimatului la plata drepturilor salariale 

necuvenite, în cuantum de 1136,00 lei. 

Intimatul X nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă. 

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

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

Prin sentința civilă apelata s-a respins cererea formulată de reclamanta SC „S.” SA în 

contradictoriu cu pârâtul X prin care s-a solicitat obligarea acestuia la restituirea sumei de 

1136 lei, reprezentând contravaloarea a 14 de zile concediul de odihna necuvenit în anul 

2017. 
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În respingerea acestor pretenţii, prima instanţă a reţinut că pârâta-apelantă nu a depus 

la dosarul cauzei statul de plată a contravalorii a indemnizaţiei pentru concediul de odihnă 

efectuat în anul 2017, semnat de pârât, ce ar fi fost un înscris elocvent pentru dovedirea 

temeiniciei solicitărilor reclamantei şi nici ordinul de plată sau alt înscris care să ateste că 

plata s-a efectuat prin virament în contul bancar al pârâtului. 

Întrucât soluţia primei instanţe are la bază prioritar raţiuni probatorii, faţă de 

caracterul obligatoriul al Deciziei în interesul legii nr. 9/2020, pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile art. 470, art. 478 alin. (2) şi ale art. 479 alin. (2) din Codul de 

procedură civilă, trebuie interpretate şi aplicate în sensul că în noţiunea de probe noi ce pot 

fi propuse şi încuviinţate în faza apelului se includ atât probele propuse în faţa primei 

instanţe prin cererea de chemare în judecată sau întâmpinare, cât şi acelea care nu au fost 

propuse în faţa primei instanţe sau au fost propuse tardiv, iar în privinţa lor prima instanţă de 

fond a constatat decăderea. 

Devoluţiunea în apel nu a operat cu privire la situaţia de fapt, care a fost pe deplin 

stabilită de prima instanţă, în sensul că pârâtul X a fost salariatul SC „S.” SA, în baza 

contractului individual de muncă nr. 2378/09.10.2007, care a încetat la data de 11.10.2017 

prin decizia nr. 312/04.10.2017. 

Potrivit art. 256 C. muncii, salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată 

este obligat să o restituie. Or, aşa cum a reţinut şi prima instanţa, durata efectivă a 

concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea 

legii și a contractelor colective aplicabile şi se acordă proporţional cu activitatea prestată 

într-un an calendaristic.  

În aceste limite, apelanta a depus, în apel, la dosarul cauzei, extras cont operațiuni 

bancare mai şi iunie 2017- virări card, extras ce se coroborează cu datele ce rezultă din 

fluturaşii de salariu pe numele pârâtului X pe lunile mai 2017 şi respectiv iunie 2017. Din 

aceste din urmă înscrisuri rezultă că în luna mai 2017 pârâtul a avut 176 ore de concediu, 

valoarea brută a indemnizației fiind de 1776 lei, iar în luna iunie 2017, 16 ore, valoarea brută 

a indemnizației fiind de 167 lei. În consecinţă, în luna mai şi iunie 2017 pârâtul a beneficiat 

de 24 de zile de concediu de odihnă (176+16= 192 ore :8 ore=24). Prin decizia nr. 

312/04.10/2017 emisă de angajator s-a dispus încetarea, începând cu data de 11.10.2017, a 

contractului individual de muncă al salariatului X în temeiul art. 61 lit. a şi art. 248 

C.muncii, întrucât din data de 06.08.2017 absentează nemotivat de la serviciu. Din fluturaşii 

de salariu depuşi la dosar rezultă că salariatul nu a mai prestat munca ulterior lunii mai 2017. 

Potrivit art. 16 alin. 6 C. muncii, absenţele nemotivate și concediile fără plată se scad din 

vechimea în muncă. Având în vedere că dreptul la concediu de odihnă se acordă 

proporţional cu perioada de timp în care s-a prestat munca, rezultă că pentru anul 2017 

salariatul era îndreptăţit la 10 zile concediu odihnă „24 zile/12 luni = 2 zile /luna x 5 luni 

activitate prestată= 10 zile). 

În consecinţă, salariatul a încasat de la angajator în mod necuvenit indemnizația 

aferentă unui număr de 14 zile de concediu de odihnă (24-10 =14 zile) fiind ţinut legal să 

restituie suma efectiv încasată cu titlu de indemnizație pentru aceste zile. În ceea ce priveşte 

calculul cuantumului sumei datorate, se reţine că pentru 176 ore de concediu reprezentând 

22 zile valoarea brută a indemnizației acordată de angajator a fost de 1776 lei, iar valoarea 

netă de 1311 lei. Pentru 2 zile concediu de odihnă în luna iunie 2017 valoarea brută a 

indemnizației a fost de 167 lei, venitul net fiind de 140 lei. În consecinţă pentru 12 zile 

concediu de odihnă necuvenit. În consecinţă, instanţa are în vedere faptul că din însumarea 

sumelor înscrise pe cele două state de plată – mai 2017 şi iunie 2017 – rezultă că pârâtul a 

primit în total suma de 855 lei net pentru 14 de zile de concediu de odihnă necuvenit (1311 

lei: 22 =59,9 lei/zi x 12 = 715 lei) + 140 lei (2 zile iunie 2017). 

Lipseşte orice temei factual şi legal pentru obligarea pârâtului la plata unei sume 

peste valoarea încasată de la angajator, în sensul acordării indemnizaţiei brute aşa cum 

solicită apelanta. Plata corelativă de către angajator a obligațiilor fiscale, în sens larg, nu 

modifică raportul juridic stabilit cu salariatul, legea punând la dispoziţia celui dintâi 
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mijloacele legale pentru compensarea plăților efectuate. Recuperarea contribuţiilor achitate 

către bugetul statului sub formă de CAS şi CASS, şomaj se va face de către reclamantă prin 

declaraţii rectificative, astfel că instanţa nu poate obliga pârâtul, în acest cadru procesual, la 

restituirea sumelor plătite cu acest titlu. 

În consecinţă, în raport de limitele stipulate de dispoziţiile art. 256 C. muncii 

admițându-se apelul formulat de apelanta-reclamantă SC „S.” SA, Curtea de Apel admite în 

parte acţiunea şi, în limitele prevăzute de art. 256 C.muncii, obligă pârâtul să plătească 

reclamantei suma de 855 lei reprezentând contravaloarea a 12 zile concediu efectuat 

necuvenit aferent anului 2017. 

 

4. Excepţia de neexecutare a contractului individual de muncă; reintegrarea în 

baza unei hotărâri judecătorești definitive; obligațiile angajatorului; obligațiile 

salariatului 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii  

Indice alfabetic: excepţia de neexecutare a contractului individual de muncă; reintegrarea în 

baza unei hotărâri judecătorești definitive; obligațiile angajatorului; obligațiile 

salariatului; 

Temei de drept: art. 40 alin. 2 lit. b, art. 272 Codul muncii, art. 8 Codul muncii, art. 58 

Codul muncii  

 

Față de rigorile probatorii, ce se întemeiază pe dispozițiile art. 272 C. muncii, 

trebuie conchis că angajatorul nu a probat culpa reclamantei în neexecutarea unei obligații 

contractuale care să fie de natură a justifica conduita sa . Tergiversarea succesivă, pe 

diverse temeiuri a executării propriilor obligațiilor contractuale, lipsa impunerii și 

organizării ferme a procedurilor pe care angajatorul însuși le crea, caracterul evaziv sau 

lipsa răspunsurilor la solicitările reclamantei, reprezintă premise suficiente pentru a 

conchide că angajatorul este exclusiv în culpa în neexecutarea raportului de muncă, după 

reintegrarea reclamantei. Din aceasta perspectivă, este irelevant că reclamanta a susținut 

inițial nelegalitatea procedurii de inducție. Angajatorul avea mijloacele și condițiile pentru 

a impune ferm, în condițiile art. 40 alin. 1 lit. c C.muncii, pe care le invocă, dar numai cu 

respectarea condițiilor legale și regulamentare interne, deplasare reclamantei la București 

pentru un program de formare profesională, definit ca și conținut, dar și din perspectiva 

condițiilor financiare, de cazare și de călătorie. Mai mult, în condițiile în care însăși 

reclamanta și-a exprimat acordul deplin cu cerințele angajatorului, acesta nu a realizat un 

demers minimal pentru aducerea la îndeplinire, deși în sarcina acestuia era realizarea 

tuturor condițiilor organizatorice necesare. 

Este real că angajatorul poate institui programe de formare profesionale, dar numai 

în condițiile și limitele legii, fără a le putea transforma într-un proces de verificare 

profesională, ce antamează alte aspecte. Sub aceasta condiționare imperativă, orice 

program, indiferent de denumire, poate fi instituit de angajator, în sarcina căruia revine 

însă asigurarea organizării, determinarea conținutului și modalității de formare şi 

avansarea cheltuielilor necesare.  

Dincolo de caracterul controversat al compatibilității prevederilor art. 1556 C civil 

cu legislaţia muncii, în raport de prevederile art. 278 alin. 1 C. muncii, majoritatea 

doctrinei şi jurisprudenţei susţinând caracterul incompatibil al dispoziţiei civile referitoare 

la excepţia de neexecutare a contractului cu specificul relațiilor de muncă, trebuie subliniat 

că producerea efectelor juridice ale instituţiei de drept civil invocate este subsumată 

condiţional întrunirii cerinţelor premisă de funcţionalitate ale acestei apărări substanţiale. 

Or, instituţia juridică a excepţiei de neexecutare impune, între alte condiţii de 

existenţa privitoare la obligaţiile contractuale neexecutate, ca obligaţiile părţilor să 

presupună executarea simultană. În consecinţă, excepţia de neexecutare nu poate fi opusă 



12 

părţii adverse, dacă la nivel legal sau contractual, există o ordine a executării obligațiilor 

contractuale. Astfel nu se va putea prevala de excepţia de neexecutare a contractului, partea 

contractantă ce era ţinută cea dintâi la executarea prestaţiei. Regula simultaneităţii 

executării obligaţiilor părţilor rezultă din prevederile art. 1556 alin. (1) C.civ.: „Atunci 

când obligațiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părți 

nu execută sau nu oferă executarea obligației, cealaltă parte poate, într-o măsură 

corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligații, afară de cazul în care din lege, din 

voința părților sau din uzanțe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai întâi.” 

Raportând aceste considerente teoretice la situaţia factuală dedusă judecăţii, trebuie 

conchis ca societatea angajatoare pârâtă nu se poate prevala de o conduită culpabilă 

vizând neexecutarea de către reclamanta a propriei obligaţii, în ceea ce priveşte cererea 

privitoare la efectuarea examenului medical. 

Examinarea medicală a salariatului la reluarea activităţii este o obligaţie legală 

instituită în sarcina angajatorului, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii şi de care 

acesta nu se poate deroba prin invocarea unei permisiuni acordate salariatului de a o 

efectua pe cont propriu, în localitatea de domiciliu. Întrucât obligaţia de efectuare a 

controlului medical de medicina muncii, este imediată și imperativă reluării activităţii, 

aceasta nu verifică cerinţa simultaneităţii cu alte obligaţii ale salariatului, motiv pentru 

care angajatorul nu poate opune cu succes lucrătorului excepţia de neexecutare pentru a 

justifica conduita sa. Angajatorul nu a făcut dovada unei planificări a reclamantei la 

examenul medical obligatoriu, nu a dat îndrumări acesteia privitoare la locul şi modalitate 

de efectuare a examenului medical de medicina muncii şi s-a limitat, în corespondenţa 

electronica, în ciuda a numeroase cereri ale salariatei. 

Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice reprezintă obligația principală a 

angajatorului şi condiţia premisă pentru exercitarea activităţii de către salariat, iar 

neîndeplinirea acestei obligații sau asigurarea necorespunzătoare a resurselor de lucru 

împiedică salariatul să-şi execute propria obligaţia contractuală, aceea de aducere la 

îndeplinire a atribuţiilor postului şi atingere a standardelor de performanţă. Or, prestarea 

muncii presupune asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare – suportul material, 

precum şi asigurarea condiţiilor informaţionale necesare – know-how. Deşi cele două 

componente sunt indisolubil necesare pentru prestarea muncii, ele nu sunt nici prin natura 

lor, nici prin modalitatea de punere în aplicare supuse unei interdependenţe execuţionale 

absolute. 

Orice procedură de formare instituită la nivelul angajatorului, indiferent de 

denumirea aleasă – inducție, actualizare informațională (up-date) trebuie să se subsumeze 

dispozițiilor legale referitoare la formarea profesională, în temeiul art. 192 şi urm. C. 

Muncii, care nu se confundă cu verificarea aptitudinilor profesionale şi personale la 

angajare (art. 20 C. muncii) şi nici cu procedura de evaluare a salariaţilor (art. 17 alin. 3 

lit. e C.muncii). De asemenea, orice program de formare profesională presupune existenţa 

unui plan de formare, cu o dată certă, avansarea cheltuielilor necesare pentru formare (art. 

195, art. 197 C.muncii). 

 

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

64/16.02.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 944/28 iulie 2020, Tribunalul Iași a admis excepţia autorităţii 

de lucru judecat cu privire la cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata daunelor 

materiale reprezentând drepturi salariale şi bonusuri, calculate de la data concedierii în baza 

deciziei de sancţionare din data de 22.05.2017 şi până la data de 25.04.2019, în cuantum 

aproximativ de 173.000 lei şi, în consecinţă, respinge această cerere pe excepţia autorităţii 

de lucru judecat. 
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A respins excepţia lipsei de obiect privind cererea reclamantei de obligare a pârâtei 

să înceteze orice condiţionare sau să întârzie reintegrarea efectivă şi executarea contractului 

de muncă. 

A respins excepţia lipsei de obiect privind cererea reclamantei de obligare a pârâtei 

să înscrie în Revisal menţiunea privind anularea deciziei de concediere din 22.05.2017. 

A respins acţiunea formulată de reclamanta X, în contradictoriu cu pârâta SC „A” 

SRL. 

A obligat reclamanta să plătească pârâtei cheltuieli de judecată în cuantum de 

10124,79 lei, reprezentând 5000 lei onorariu de avocat, astfel cum a fost redus şi 5124,79 lei 

cheltuieli de deplasare. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

Referitor la excepţia autorităţii de lucru judecat a capătului de cerere privind 

obligarea angajatorului la daune materiale în sumă de aproximativ 173.000 lei în (valoare 

brută), drepturi salariale si bonusuri nerestituite, calculate de la data concedierii nelegale şi 

până la reintegrarea efectivă în muncă, astfel cum a fost completat, instanţa reţine că, prin 

Decizia nr. 857/18.12.2018 pronunţată în dosarul nr. 4X/99/2017, Curtea de Apel Iaşi a 

admis contestaţia formulată de contestatoarea X, a anulat decizia de sancționare din data de 

22.05.2017 emisă de intimata SC „A” SRL şi a obligat intimata să achite contestatoarei o 

despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte 

drepturi de care ar fi beneficiat, începând cu data desfacerii contractului individual de muncă 

şi până la reintegrarea efectivă. 

Potrivit art. 430 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă: „(1) Hotărârea 

judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra 

unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de 

lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată. (2) Autoritatea de lucru judecat priveşte 

dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a 

rezolvat o chestiune litigioasă.” 

Raportat la dispoziţiile legale şi Decizia Curţii de Apel Iaşi nr. 857/18.12.2018 

pronunţată în dosarul nr. 4X/99/2017, instanţa admite excepţia autorităţii de lucru judecat şi, 

în consecinţă, respinge cererea referitoare obligarea angajatorului la daune materiale în sumă 

de aproximativ 173.000 lei în (valoare brută), drepturi salariale și bonusuri nerestituite, 

calculate de la data concedierii nelegale şi până la reintegrarea efectivă în muncă, astfel cum 

a fost completată, formulată de reclamanta X, în contradictoriu cu pârâta SC „A” SRL. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei de obiect a capetelor 1 şi 3 de cerere invocată de 

pârâtă, instanţa reţine că, la termenul de judecată din 27.05.2020, reclamanta făcut precizări 

concrete referitoare la obiectul primului capăt de cerere. 

De asemenea, instanţa reţine că cel de-al treilea capăt de cerere este clar enunţat, 

respectiv obligarea pârâtei la înscrierea în Revisal a menţiunii privind anularea deciziei de 

concediere din 22.05.2017 prin Decizia nr. 857/2018 a Curţii de Apel Iaşi. 

Potrivit art. 194 lit. c) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată 

trebuie să cuprindă obiectul şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta 

este evaluabil în bani. 

Obiectul unei cereri reprezintă pretenţia concretă dedusă judecăţii. Drept condiţii de 

validitate, obiectul trebuie să fie licit, posibil şi determinat sau determinabil.  

Instanţa constată că obiectul capetelor 1 şi 3 din cererea de chemare în judecată 

întruneşte condiţiile legale şi, prin urmare, respinge excepţia lipsei de obiect a cererii de 

chemare în judecată. 

Prin acţiunea introductivă, astfel cum a fost completată, reclamanta X a solicitat 

obligarea pârâtei SC „A” SRL: să înceteze orice condiţionare suplimentară, nelegală şi/orice 

acţiune abuzivă de natură să împiedice sau să întârzie reintegrarea efectivă pe post şi 

executarea contractului individual de muncă; să-i predea toate bunurile necesare desfăşurării 

activităţii aferente postului de Key Account Manager, conform inventarului încheiat la 

29.05.2017, când a fost obligată să le restituie angajatorului; să facă demersurile necesare 
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pentru înscrierea în Revisal a menţiunii privind anularea deciziei de concediere din 

22.05.2017 prin Decizia nr. 857/2018 a Curţii de Apel Iaşi; la plata de daune materiale în 

sumă de aproximativ 173.000 lei în (valoare brută), drepturi salariale si bonusuri nerestituite, 

calculate de la data concedierii nelegale şi până la reintegrarea efectivă în muncă; la plata de 

daune morale în sumă de 200.000 euro şi a cheltuielilor de judecată. 

Din motivarea cererii de chemare în judecată, raportat şi la precizările făcute la 

termenul din 27.05.2020, instanţa reţine că reclamanta înţelege, prin „orice condiţionare 

suplimentară, nelegală şi/orice acţiune abuzivă de natură să împiedice sau să întârzie 

reintegrarea efectivă pe post şi executarea contractului individual de muncă”, trei acţiuni 

concrete pe care pârâta i le-a solicitat a le întreprinde în vederea reluării activităţii în mod 

efectiv, ca urmare a reintegrării în funcţie: parcurgerea procesului de inducţie, efectuarea 

controlului medical şi predarea bunurilor necesare desfăşurării activităţii. 

Reclamanta susţine că, prin procesul de inducţie, pârâta urmăreşte să o umilească şi 

să o înlăture în mod abuziv de pe post, motiv pentru care a refuzat parcurgerea acestui 

proces. 

Se reţine că, din actele dosarului, rezultă că procesul de inducţie reprezintă un proces 

de instruire şi de actualizare a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii reclamantei şi nu 

echivalează cu o evaluare ori verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale.  

Astfel, din întreaga corespondenţă purtată între părţi, din răspunsul la interogatoriul 

luat pârâtei şi din fişele de inducţie aflate la dosar, rezultă că inducţia este o perioadă 

necesară de învăţare a modului în care se poate livra informaţia medicală şi de marketing la 

nivelul de calitate şi performanţă necesar pentru standardele societăţii pârâte, în vederea 

promovării eficiente a medicamentelor societății „A” şi a unei reprezentări corecte a 

clienţilor vizaţi. Totodată, în cadrul inducţiei sunt furnizate informaţii cu privire la politicile 

interne noi, la modificările procedurilor sau reglementările externe aplicabile industriei 

(coduri ARPIM) apărute recent. Procesul de inducţie este derulat de mai mulţi traineri din 

departamente diferite (oncologic, relaţii umane, medical, financiar, IT etc., reprezentând o 

practică a angajatorului aplicabilă salariaţilor care au absentat o perioadă mai mare de la 

serviciu, cum este şi cazul reclamantei. 

Instanţa notează faptul că, prin actul adiţional la contractul individual de muncă 

încheiat la data de 03.10.2008 între părţi, pct. 1.2.6 şi pct. 1.10, reclamanta se obligă să 

depună toate diligenţele în vederea promovării intereselor şi reputaţiei angajatorului şi 

recunoaşte că pârâta este o societate cu tradiţie îndelungată în asigurarea unor servicii de 

înaltă ţinută profesională. Or, după o întrerupere a activităţii (chiar şi neimputabilă) 

reclamantei de circa 2 ani de zile, apare ca firească şi necesară o procedură de actualizare a 

informaţiilor, cum este cea de inducţie. De altfel, însăşi reclamanta, într-un email din data de 

09.02.2019, solicită deplasarea reprezentanţilor pârâtei la Iaşi pentru „update-urile 

relevante” şi pentru a i se preda bunurile accesorii, prin aceasta acceptând că sunt necesare 

actualizări ale informaţiilor utilizate în desfăşurarea activităţii de Key Account Manager. 

În consecinţă, solicitarea societăţii pârâte adresată reclamantei în repetate rânduri de 

a se prezenta la sediul din Bucureşti în vederea parcurgerii procesului de inducţie este una 

pertinentă şi nu poate fi apreciată ca o acţiune umilitoare, nelegală ori abuzivă. 

Pe de altă parte, parcurgerea etapei de inducţie de către reclamantă anterior reluării 

activităţii apare ca o necesitate logică şi obiectivă, nicidecum şicanatoare. 

Din analiza întregului material probator, instanţa nu a identificat o posibilă intenţie a 

pârâtei de a folosi procesul de inducţie în vederea unei concedieri viitoare a reclamantei. 

Reclamanta este nemulţumită şi de faptul că pârâta nu i-a rezervat bilet de avion 

pentru a se prezenta la Bucureşti pe data de 20 martie 2019 în vederea preluării bunurilor 

necesare desfăşurării activităţii. 

Cu privire la acest aspect, instanţa reţine că, potrivit pct. 4.1 din actul adiţional la 

contractul individual de muncă, cheltuielile rezonabile suportate de reclamantă în 

îndeplinirea îndatoririlor de serviciu vor fi suportate de către pârâtă, pe baza chitanţelor sau 

altor documente justificative. Prin urmare, reclamanta trebuia să își rezerve singură biletul 
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de avion pentru deplasarea la Bucureşti din data de 20.03.2019 şi să prezinte ulterior pârâtei 

documentele justificative în vederea decontării cheltuielilor efectuate. 

Mai mult, pârâta şi-a arătat în mod neechivoc disponibilitatea de a suporta 

cheltuielile ocazionate de deplasarea cu avionul şi cazarea la hotel a reclamantei. 

Şi critica reclamantei referitoare la efectuarea controlului medical este nefondată. 

Potrivit art. 8 din HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, 

„Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor 

sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, 

supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.” 

Potrivit art. 23 din HG nr. 355/2007, „Examenul medical la reluarea activităţii se 

efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, 

sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, cu 

respectarea dispoziţiilor art. 22.” 

Scopul examenului medical la reluarea activității este prevăzut la art. 24 și anume: 

„a) confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior 

sau noii profesii/funcţii la locul de muncă respectiv; b) stabilirea unor măsuri de adaptare a 

locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul; c) 

reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a 

capacităţii sale de muncă.” 

Potrivit art. din HG nr. 355/2007, „Lucrătorul este obligat să se prezinte la 

examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă, conform planificării 

efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.” 

În cazul în care salariatul refuză să efectueze examenul medical, angajatorul nu-i 

poate permite reluarea activității, deoarece aptitudinea acestuia pentru exercitarea funcției nu 

a fost confirmată. 

Mai mult, potrivit pct. 1.7 din actul adiţional la contractul individual de muncă 

încheiat la data de 03.10.2008 între părţi, în orice moment pe durata derulării raportului de 

muncă, pârâta poate supune reclamanta unui control medical efectuat de către un medic 

numit de societate. 

Instanţa reţine că, în urma solicitărilor reclamantei, societatea pârâtă a acceptat încă 

din luna ianuarie 2019 (anterior formulării cererii de chemare în judecată) ca aceasta să 

efectueze examenul medical în localitatea de reşedinţă, respectiv la Iaşi. 

În consecinţă, raportat la prevederile legale incidente, reclamanta avea obligaţia 

legală de a efectua examenul medical la medicul de medicina muncii indicat de angajator, 

solicitarea pârâtei în acest sens neputând fi calificată ca nelegală sau abuzivă. 

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de a i se preda bunurile necesare desfăşurării 

activităţii, instanţa constată că nu este întemeiată. 

Astfel, în data de 16.01.2019, pârâta a adus la cunoştinţa reclamantei faptul că 

bunurile şi instrumentele necesare derulării activităţii (maşină, calculator, telefon etc.) îi vor 

fi predate la Bucureşti, cu ocazia parcurgerii procedurii de inducţie. Acest aspect a fost 

reiterat pe parcursul corespondenţei ulterioare dintre părţi, reclamanta insistând ca bunurile 

să-i fie predate la Iaşi. 

Potrivit pct. 1.2.5 din actul adiţional la contractul individual de muncă încheiat la 

data de 03.10.2008 între părţi, reclamanta avea obligaţia de a respecta directivele societăţii, 

iar potrivit pct. 3.1 din acelaşi act adiţional, locul desfăşurării activităţii este la sediul 

societăţii pârâte, respectiv Bucureşti, sau în orice alt loc din România, după cum va solicita 

societatea. 

Regulamentul intern al pârâtei prevede, în art. 21 alin. 3, că salariatul are obligaţia de 

a restitui toate bunurile ce i-au fost încredinţate spre folosință în baza raportului de muncă, 

predarea făcându-se către șeful direct sau unei persoane împuternicite în acest sens. Per a 

contrario, rezultă că preluarea bunurilor necesare desfăşurării activităţii reclamantei trebuie 

să se facă la sediul pârâtei din Bucureşti. 
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Instanţa mai reţine şi faptul că, începând cu data de 21.12.2018, pârâta a informat 

reclamanta în repetate rânduri cu privire la faptul că a fost reintegrată ca urmare a Deciziei 

Curţii de Apel Iaşi nr. 857/18.12.2018 şi a invitat-o să efectueze examenul medical şi 

procesul de inducţie pentru a-şi relua efectiv activitatea. 

Raportat la considerentele expuse şi normele legale incidente, instanţa respinge 

cererile reclamantei având ca obiect obligarea angajatorului să înceteze orice condiţionare 

suplimentară, nelegală şi/orice acţiune abuzivă de natură să împiedice, sau să întârzie 

reintegrarea efectivă pe post şi executarea contractului individual de muncă, respectiv 

obligarea angajatorului să-i predea toate bunurile necesare desfăşurării activităţii aferente 

postului de Key Account Manager. 

În ceea ce priveşte cererea reclamantei de obligare a angajatorului să facă 

demersurile necesare pentru înscrierea în Revisal a menţiunii privind anularea deciziei de 

concediere din 22.05.2017 prin Decizia nr. 857/2018 a Curţii de Apel Iaşi, instanţa o 

respinge, având în vedere că, potrivit înscrisului aflat la dosar, pârâta a operat reactivarea 

contractului individual de muncă al reclamantei cu data de 25.05.2017, în conformitate cu 

dispoziţiile Curţii de Apel Iaşi şi cu Anexa nr. 13 – Nomenclator privind temeiurile legale de 

reactivare din Specificațiile tehnice privind întocmirea si transmiterea Registrului General de 

Evidenta a Salariaților. 

Dovada temeiului în care a fost reactivat contractul individual de muncă în Revisal 

se poate face, atunci când reclamanta consideră necesar, cu Decizia civilă nr. 857/2018 a 

Curţii de Apel Iaşi. 

Referitor la cererea reclamantei, astfel cum a fost completată, de obligare a pârâtei la 

plata de daune morale în sumă de 200.000 euro, instanţa reţine următoarele: 

Reclamanta, prin cererea de chemare în judecată, susţine că întreaga conduită a 

pârâtei face imposibilă reluarea activităţii în condiţii normale şi că, prin condiţionări 

abuzive, nelegale, o supune unor presiuni şi umilinţe permanente.  

Prin cererea de majorare petit, reclamanta susţine că întârzierea reintegrării sale 

efective, lipsa veniturilor pe care ar fi trebuit să le încaseze ca urmare a Deciziei civile nr. 

857/2018 şi politica de discriminare abuzivă şi umilire a pârâtei i-au determinat stări de 

depresie şi anxietate, fiind necesară internarea în spitalul de specialitate şi urmarea unui 

tratament medicamentos.  

Un prim aspect ce trebuie stabilit este faptul că orice critică ce vizează pretinsele 

acţiuni ale pârâtei până la data concedierii ce ar fi produs un prejudiciu moral reclamantei a 

fost deja tranşată prin Decizia Curţii de Apel Iaşi nr. 857/18.12.2018 care a respins cererea 

contestatoarei de acordare a daunelor morale, astfel că excede cadrului procesual actual. 

Prevederile art. 253 alin. 1 din Codul muncii statuează că: „Angajatorul este obligat, 

în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe 

salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa 

angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.” 

Dispoziţiile art. 1349 Cod civil nu fac distincţie după cum prejudiciul este moral sau 

material, astfel încât ambele sunt susceptibile de a fi reparate pe cale bănească, în aplicarea 

principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere.  

Daunele morale reprezintă reparația patrimonială a atingerii aduse valorilor care 

definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, la sănătatea 

şi integritatea corporală, la demnitate, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, 

creația științifică, artistică, literară sau tehnică (art. 252 C.civ.), enumerarea fiind enunțiativă 

și nu limitativă. 

Antrenarea răspunderii angajatorului pentru prejudiciile morale cauzate salariaților 

săi presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiții: existența unei fapte ilicite a 

angajatorului; salariatul să fi suferit un prejudiciu moral în timpul îndeplinirii obligațiilor 

sale de serviciu sau în legătură cu serviciul; între fapta ilicită și prejudiciul produs să existe o 

legătură de cauzalitate; vinovăția angajatorului. 
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Analizând criticile reclamantei, instanţa constată că acestea sunt neîntemeiate 

întrucât nu a fost dovedită vreo faptă ilicită săvârşită de unitatea pârâtă. 

Astfel, aşa cum s-a reţinut anterior, solicitările pârâtei ca reclamanta să efectueze 

procedura de inducţie şi examenul medical la reluarea activităţii sunt legitime şi legale şi nu 

pot fi interpretate ca reprezentând o atitudine de tergiversare a reintegrării efective a 

reclamantei. 

Deşi reclamanta susţine că a fost şi este lipsită de cuantumul veniturilor pe care le-ar 

fi obţinut de la data concedierii şi până la reintegrare, instanţa constată că pârâta i-a achitat 

suma de 119.906 lei la data de 22.01.2019, conform dovezii aflate la dosar. Nemulţumirile 

reclamantei referitoare la cuantumul despăgubirii plătite de angajator ca urmare a 

pronunţării Deciziei Curţii de Apel Iaşi nr. 857/18.12.2018 puteau fi soluţionate prin alt 

mijloc procedural, respectiv prin executare silită.  

Referitor la politica pârâtei de discriminare abuzivă şi umilire, reclamanta nu a 

produs nici o dovadă în acest sens. Din întreaga corespondenţă electronică purtată de părţi 

reiese o conduită politicoasă, răbdătoare şi chiar îngăduitoare a pârâtei, nicidecum 

umilitoare, abuzivă ori de natură a afecta în vreun fel demnitatea reclamantei. 

Este adevărat că reclamanta a depus acte medicale din care rezultă că a suferit un 

episod depresiv reactiv, însă nu a făcut dovada existenţei vreunei culpe a pârâtei. 

Depoziţia martorei A1, audiată la propunerea reclamantei, relevă aspecte pe care 

martora le cunoaşte de la soţul reclamantei (prin urmare subiective) şi nu creionează acţiuni 

ale pârâtei, ulterioare reintegrării, care ar putea fi calificate ca fiind abuzive, nelegale sau 

umilitoare.  

Raportat la considerentele expuse şi normele legale incidente, instanţa respinge 

cererea reclamantei X de obligare a pârâtei SC „A” SRL la plata sumei de 200.000 euro cu 

titlu de daune morale. 

Întrucât ambele părţi litigante au solicitat cheltuieli de judecată, având în vedere 

soluţia ce urmează a fi pronunţată în cauză, instanţa face aplicarea dispoziţiilor art. 453 alin. 

1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. 

Instanţa reţine că pârâta a depus înscrisuri din care rezultă un cuantum al cheltuielilor 

efectuate de 31.165,57 lei, din care suma de 26.040,80 lei reprezintă onorariu avocat. 

Apreciind cuantumul onorariului de avocat ca fiind disproporţionat şi împovărător 

pentru partea adversă, raportat la complexitatea, circumstanţele cauzei şi lucrările efectuate, 

precum şi la dispoziţiile art. 451 alin. 2 din Codul de procedură civilă, instanţa reduce 

onorariul avocatului pârâtei la suma de 5.000 lei, urmând să oblige reclamanta la plata către 

pârâtă a cheltuielilor de judecată în valoare totală de 10.124,79 lei, reprezentând 5.000 lei 

onorariu de avocat, astfel cum a fost redus şi 5.124,79 lei cheltuieli de deplasare. 

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

netemeinică. 

Motivează apelanta că, deşi instanţa identifică conform acţiunii şi probatoriului 

administrat cele trei categorii de acţiuni concrete: parcurgerea procesului de inducţie; 

efectuarea controlului medical; predarea bunurilor necesare desfăşurării activităţii şi le 

identifică în mod corect, reţine o ordine de prioritate greşită, în concordanţă cu ceea ce 

pretinde pârâta, nicidecum cu logica şi cu drepturile şi obligaţiile ambelor părţi, 

demonstrând astfel o interpretare subiectivă a prevederilor legii, CMI, Regulamentului 

intern, şi mai ales a probatoriului administrat. 

În raport de decizia civilă nr. 857/2018 a Curţii de Apel Iaşi, prin care s-a dispus 

reîncadrarea apelantei pe postul său, contractul de muncă fiind conservat, nu se punea 

problema decât a executării lui, adică a continuării activităţii angajatului pe postul său. 

Pentru ca acest lucru să se întâmple erau necesare, în mod logic şi aşa cum rezultă 

din probele administrate, următoarele acţiuni şi care era necesar a fi reţinute de instanţă ca 

ordine de prioritate: 
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- predarea bunurilor absolut necesare pentru a putea face controlul medical şi a 

continua activitatea, respectiv, cardul medical, cardul bussines de la SC „A.” SRL, laptopul 

cu toate datele stocate de salariat de-a lungul celor 9 ani de activitate privind activitatea sa 

de Key Account Manager pe zona a patru judeţe din Moldova, autoturismul de serviciu; 

- efectuarea controlului medical la Clinica Q, cu care societatea comercială are un 

contract pentru servicii medicale pentru toţi salariaţii, în cazul subsemnatei, domiciliată în 

Iași putând face controlul medical la Sucursala din Iași a clinicii (unde a efectuat aceste 

controale periodice în ultimii ani de activitate) şi unde angajatorul avea obligaţia să-i facă 

programare şi să deconteze costurile pe baza cardului medical Q care trebuia să fie la 

angajatul care se prezintă la controlul medical; 

- efectuarea unui proces de up-date informaţional, cu eventuale noutăţi apărute în 

cadrul activităţii societății, în perioada cât angajatul a întrerupt activitatea, aşa cum s-a 

procedat şi la întreruperea activităţii pentru concediul de maternitate pe o perioadă de 8 luni. 

Instanţa de fond greşeşte atunci când tratează reluarea activităţii angajatului 

reintegrat, ca urmare a concedierii abuzive a angajatorului, ca pe o nouă angajare, ca o 

începere a activităţii unui proaspăt angajat, căruia înainte de toate i se aplică un proces de 

inducţie, care semnifică altceva decât o informare la zi cu noutăţile apărute în activitatea 

specifică postului pe care este angajat, respectiv este un proces îndelungat de training, cu 

specialişti pe domenii, desfăşurat pe perioada mai multor zile (trei până la cinci zile) şi 

finalizate cu verificarea prin testarea la șase discipline, după cum rezultă din fişa de inducţie. 

Rezultatele testelor poate duce la dreptul angajatorului de a înceta contractul de 

muncă pentru motive care ţin de necorespunderea profesională. 

Instanţa, în hotărârea sa nu face distincţia corectă şi absolut necesară între procesul 

de inducţie, specific noilor angajaţi şi procesul de informare a unui angajat care desfăşoară 

activitate şi care dintr-un motiv sau altul face o întrerupere. 

Astfel, hotărârea de fond reţine că „din actele dosarului rezulta că procesul de 

inducţie reprezintă un proces de instruire şi de actualizare a informaţiilor necesare 

desfăşurării activităţii reclamantei şi nu echivalează cu o evaluare ori verificare a 

aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale”. 

Chiar din această concluzie a instanţei se observă că în cadrul procedurii de inducţie 

sunt două categorii de activităţi, prima fiind cea de instruire a angajatului, care presupune 

derularea programului efectuat de mai mulţi traineri (oncologic, relaţii umane, medical, 

financiar, IT etc.), reţinute în motivarea hotărârii, fără a observa esenţialul din fişele de 

inducţie, şi anume că sunt şase discipline la care se dau teste, şi o a doua categorie de 

activităţi, cea de actualizare a informaţiilor.  

Instanţa, în mod nejustificat, generalizează cele două categorii de activităţi şi adaugă 

fără nici o trimitere la vreo probă, căci nu există aşa ceva, că aceasta „reprezintă o practică a 

angajatorului aplicabilă salariaţilor care au absentat o perioadă mai mare de la serviciu, cum 

este cazul reclamantei.” 

Instanţa face o deducţie din prevederile actului adiţional la CIM, pct. 1.2.6 şi pct. 

1.10 care se referă la obligaţia generală a angajatului de a depune diligenţe pentru 

promovarea intereselor şi reputaţiei firmei angajatoare, rezultând că din această obligaţie ar 

avea şi obligaţia de a face procedura de inducţie după o întrerupere de doi ani a activităţii, 

punând semnul egal între actualizarea informaţiilor şi inducţie. 

Astfel, spune hotărârea, „apare ca firească şi necesară o procedură de actualizare a 

informaţiilor, cum este cea de inducţie.” 

Or, întreaga practică a firmei demonstrează că procesul inducţiei, nereglementat în 

documentele interne, deci fără bază legală, este specific angajării şi nu continuării raportului 

de muncă. în continuarea raportului de muncă, impusă de sancţionarea concedierii ilegale, 

după o experienţă de 10 ani în societate şi rezultate de excepţie, era firească doar o aducere 

la zi a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii. 

Mai adaugă instanţa de fond în motivarea hotărârii şi argumentul că apelanta, prin 

emailul din data 09.02.2019, solicită deplasarea reprezentanţilor pârâtei la Iaşi pentru 
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update-urile relevante, prin aceasta acceptând că sunt necesare actualizări ale informaţiilor 

utilizate în desfăşurarea activităţii de Key Account Manager. 

Concluzionează apoi pe baza acestor argumente, reţinute trunchiat şi interpretate 

greşit, că solicitarea societăţii pârâte adresată reclamantei în repetate rânduri de a se prezenta 

la Bucureşti în vederea parcurgerii procesului de inducţie este una pertinentă şi nu poate fi 

apreciată ca o acţiune umilitoare, nelegală ori abuzivă. 

Instanţa ar fi ajuns la concluzia corectă că parcurgerea procesului de inducţie este un 

abuz şi o condiţionare nelegală a reluării activităţii, dacă ar fi reţinut din probele 

administrate că: 

- procesul de inducţie (nefiind astfel denumit în nici o prevedere a contractului de 

muncă, sau regulamentului intern, ci doar pe fişele de inducţie care cuprind toate activităţile 

de instruire pentru noul angajat) nu este acelaşi lucru cu actualizarea informaţiilor pentru 

angajatul care a întrerupt o perioadă activitatea; 

- procesul de inducţie este o activitate de instruire si familiarizare a noului angajat cu 

modalităţile de relaţionare şi comunicare a informaţiei medicale pentru promovarea 

produselor firmei „A” SRL, precum şi probleme de marketing şi criteriile de performanţă 

specifice firmei şi postului celui angajat, desfăşurat pe o perioadă de trei-cinci zile cu diverşi 

traineri, activitate pe care contestatoarea a parcurs-o la angajare; 

- procedura de inducţie prevede în fisele de inducţie șase teste la diverse discipline 

de instructaj, care se pot finaliza cu nepromovarea testelor, ceea ce semnifică 

necorespunderea profesională cu cerinţele postului, ceea ce poate duce la concedierea 

salariatului, conform art. 18 si art. 89 din regulamentul intern; 

- apelanta a fost de acord cu actualizarea informaţiilor eventual apărute în perioada 

de întrerupere a activităţii exclusiv din culpa pârâtei, conform uzanţelor firmei, fie prin 

trimiterea unui reprezentant în zona de lucru a celui angajat, fie prin up-date online sau 

email, cum s-a procedat şi când contestatoarea a întrerupt activitatea din cauza sa, 

septembrie 2014 - aprilie 2015, pentru motiv de concediu de maternitate (semnalând acest 

fapt angajatorului în emailurile din 18.03 2019, 26.03.2019,09.04.2019, rămase fără răspuns 

din partea societății angajatoare); 

- procedura de inducţie nu este o procedură standard în companie pentru cei care 

întrerup activitatea o perioadă de timp, cum pretinde pârâta şi cum reţine greşit instanţa, căci 

nu există nici o prevedere în Regulamentul intern sau contractul de muncă în acest sens (la 

repetatele emailuri ale contestatoarei din 20.01.2019, 09.02.2019, 23.02.2019, 18.03.2019, 

09.04.2019, aflate la dosar, prin care a solicitat să i se indice vreo prevedere legală în 

contractul de muncă sau în regulamentul intern, care prevede această procedură de inducţie 

pentru angajatul care a întrerupt activitatea, reprezentanţii angajatorului nu indică decât 

dreptul general al angajatorului de a solicita angajatului orice procedură consideră necesar în 

virtutea dreptului de subordonare; 

- procedura de inducţie nu putea fi o condiţionare pentru predarea bunurilor necesare 

reluării activităţii, aşa cum a făcut pârâta şi cum instanţa cu mare uşurinţă a acceptat ca fiind 

o solicitare pertinentă şi nu una umilitoare, nelegală şi abuzivă, deoarece contestatoarea nu 

era un nou angajat, iar actualizarea informaţională nu este tot una cu inducţia; 

- activitatea de actualizare a eventualelor noi informaţii cu care contestatoarea a fost 

de acord fără nici un echivoc, era firesc să se facă după predarea bunurilor necesare atât 

pentru efectuarea controlului medical cât şi reluării activităţii, având în vedere că mare parte 

din aceste informaţii urmau a fi stocate pe dispozitivele predate; 

- umilirea apelantei este evidentă prin această condiţionare şi obligarea parcurgerii 

procedurii de inducţie, atâta timp cât parcursese această procedură la angajare, iar la reluarea 

activităţii (întreruptă din vina angajatorului) reprezentanţii societăţii au uitat că de fapt era 

angajatul model, premiat în fiecare an şi care a adus firmei venituri de peste un milion de 

euro. 

Simpla prezentare la training-urile respective şi susţinerea celor şase teste este 

suficient de umilitoare, dar perspectiva nepromovării testelor datorită unui subiectivism al 
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trainerilor, bine orchestrat de cei care nu au suportat eşecul în procesul anulării deciziei de 

concediere, era evidentă din moment ce i s-a solicitat această procedură înainte de a i se 

preda bunurile necesare reluării activităţii. Nu a fost o presupunere a apelantei, neîntemeiată, 

cum greşit reţine instanţa de fond, căci dorinţa concedierii din nou a acesteia a fost 

confirmată chiar de Z din poziţia de legal director care a afirmat deschis la comisia de 

disciplină unde a justificativ legat de acest procedeu, deşi a solicitat în numeroase rânduri 

astfel de înscrisuri (email-uri trimise către „A” SRL în 20.01.2019, 9.02.2019, 23.02.2019, 

18.03.2019,9.04.2019 şi depuse la dosar). 

În art. 12 (1) din Regulamentul intern al societăţii „A” SRL nu se aplică şi reluării 

activităţii, mai ales în situaţia în care a fost întreruptă din culpa angajatorului. 

Faptul că art. 18 şi art. 89 din Regulamentul intern al societăţii „A” SRL specifică în 

cazul în care salariatul nu corespunde postului în care a fost încadrat, aspect constatat în 

baza evaluării efectuate, angajatorul poate dispune concedierea salariatului respective, 

pentru necorespundere profesională, fără preaviz şi eşecul promovării testelor de 

corespundere profesională iniţiate de angajator poate conduce la desfacerea disciplinară a 

CIM, faptul că fişa de inducţie (pentru care „A” SRL nu a prezentat nici măcar o procedură) 

includea cel puţin şase testări, precum şi faptul că în momentul cercetării disciplinare i s-a 

spus că nu mai este dorită ca şi angajat al SC „A” SRL, au fost motive suficiente pentru a 

bănui/considera că „A” SRL se foloseşte de aşa-zisul proces de inducţie în vederea unei 

concedieri viitoare. 

Evidenţa acestui abuz nu a fost observată de instanţa de fond, cum, de asemenea, 

greşeşte instanţa când motivează că nu identifică o posibilă intenţie a pârâtei de a folosi 

procesul de inducţie în vederea unei concedieri viitoare a contestatoarei-apelante. 

Dacă nu ar fi intenţionat o nouă concediere prin această metodă a nepromovării 

testelor din procedura de inducţie, aflat oricând la îndemâna trainerilor dirijaţi de conducerea 

societăţii, atunci nu i-ar fi solicitat efectuarea inducţiei şi evident ar fi răspuns emailurilor 

mele prin care le arăta că nu este o procedură standard, sau ar fi răspuns la întrebarea 

adresată prin alte emailuri referitor la indicarea articolului care prevede această procedură în 

Regulamentul intern sau CIM ca fiind obligatorie pentru cei care au avut întreruperi de 

activitate. Ar fi apelat la procedura pe care au mai făcut-o şi în 2015, a up-date-ului 

informaţional prin delegat sau email, dacă ar fi urmărit un scop efectiv al informării 

apelantei şi nu al concedierii. 

Sau, ca alternativă, prin această condiţionare au urmărit să o determine să renunţe la 

a se prezenta la Bucureşti, la inducţie, pentru ca ulterior, nepredându-i bunurile pentru 

reluarea activităţii din acest motiv, să fie concediată disciplinar pentru lipsa de la serviciu. 

Această alternativă a şi fost pusă în practică, fiind dovedită cu înscrisuri (există la dosar atât 

convocarea la comisia de disciplină din mai 2019, cât şi procesul-verbal al şedinţei comisiei 

si punctul de vedere în întâmpinarea/notă explicativă depusă în aceeaşi zi. Comisia nu a mai 

dispus nici o sancţiune, deşi a trecut mai mult de un an. 

Aşadar, nu există nici un dubiu că prin condiţionarea solicitată apelantei de a 

parcurge procesul de inducţie s-a urmărit şi chiar s-a obţinut umilirea acesteia şi mai ales 

neînceperea activităţii, condiţionare care este de natură abuzivă, evident nelegală şi creatoare 

de prejudiciu moral. 

Analiza celorlalte acţiuni pe care le-a evidenţiat acţiunea şi le-a reţinut şi instanţa, 

respectiv nepredarea bunurilor necesare reluării activităţii şi imposibilitatea efectuării 

controlului medical sunt de asemenea interpretate greşit de instanţa de fond. 

În primul rând, reţine instanţa total greşit, depărtându-se de esenţa solicitărilor 

angajatorului, că nemulţumirea apelantei legat de predarea bunurilor era datorată de faptul 

că nu s-a acceptat de către angajator să se facă la Iaşi şi că nu i s-a rezervat bilet de avion la 

Bucureşti când acceptase să preia bunurile la Bucureşti. 

Sunt importante şi aceste aspecte, dar nu este esenţial ceea ce reţine instanţa în 

hotărâre, căci cel mai important fapt care a dus la obstrucţionarea apelantei de a relua 

activitatea este că predarea bunurilor, indiferent că se făcea la Iaşi, cum solicitase şi cum era 
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firesc pentru că de la Iaşi i s-au ridicat acestea, când încetase activitatea din cauza 

angajatorului, fie că se realiza la Bucureşti, astfel cum acceptase prin emailul din 

18.03.2019, când a pus în vedere angajatorului să i se rezerve bilet de avion în concordanţă 

cu practicile firmei, această acţiune de predare nu trebuia condiţionată de parcurgerea 

procedurii de inducţie. Acest impediment nu l-a analizat deloc instanţa de fond. 

Este dovedit prin toată corespondenţa depusă la dosar că i se solicita în mod constant 

să parcurg inducţia, după care i se predau bunurile. Chiar înainte de a i se da posibilitatea să 

facă controlul medical, căci acesta se făcea pe baza cardului medical Q şi a contractului 

firmei cu această clinică, iar acest card era în posesia angajatorului, împreună cu toate 

celelalte bunuri. Chiar i s-a fixat termen ultim pe 25 martie 2019 să se prezinte la Bucureşti 

să efectueze inducţia si să i se predea bunurile. 

În niciun email nu i s-a spus că primeşte bunurile înainte de a face inducţia, aceasta 

fiind condiţia prealabilă impusă de angajator abuziv. 

A acceptat să vină la Bucureşti pe 25 martie să ridice bunurile, dar fără să facă 

procedura de inducţie, drept pentru care a cerut să i se rezerve bilet de avion conform 

practicilor firmei „A”. Nu i s-a rezervat nici biet de avion şi nici răspuns nu a primit la 

emailul din 18.03.2019, cum nu a primit nici la revenirea din 26.03. 2019 şi nici la cea din 

09.04.2019. 

Potrivit politicilor de decontare ale SC „A” SRL, toate cheltuielile trebuie să respecte 

politicile şi procedurile internaţionale şi locale ale firmei. Prin semnarea decontului lunar, 

managerul atestă că toate cheltuielile menţionate în cadrul acestuia sunt legate de practici de 

afaceri acceptabile, aşa cum sunt acestea definite în politicile şi procedurile SC „A” SRL. 

Cuantumul cheltuielilor fără cardul companiei era limitat la 100 lei, potrivit decontării 

cheltuielilor de business achitate din fonduri proprii: „în cazul în care angajatul achită 

cheltuieli de business din fonduri proprii (numerar), datorită imposibilităţii de a efectua plata 

cu cardul de companie (exemple: parcare, spălat auto, taxa pod/autostrada, taxi), suma 

maximă acceptată de companie în scopul decontării este de 100 lei. 

Cheltuielile pentru satisfacerea pretenţiilor total disproporţionate ale angajatorului nu 

puteau fi decontate, deoarece ar fi încălcat politicile companiei. Cu titlul de exemplu, doar 

transportul la Bucureşti cu avionul costa peste 100 euro (bilet pentru 16.05.2020). La acest 

bilet se adăugau cel puţin costurile de cazare pentru 4 zile. 

Practica era cu totul alta: biletele de avion şi rezervările pentru cazare erau făcute 

direct de firmă. Aşa s-a procedat inclusiv în cazul convocărilor pentru concediere (email-uri 

C. şi T. din 24 aprilie 2017, rezervare hotel pentru 27-28.04.2017). Dacă în cazul unui abuz 

a fost posibilă planificarea şi achiziţia serviciilor direct de către companie, în cazul reparării 

acestui abuz şi a respectării unei hotărâri judecătoreşti, atitudinea s-a schimbat radical. Cel 

puţin pentru simetrie (buna credinţă care guvernează întregul nostru sistem de drept, înscrisă 

în Constituţie şi în Codul muncii), legală ar fi fost adoptarea aceleiaşi practici. 

Concluzia este aceea că nu au intenţionat niciodată să-i predea bunurile, nici măcar la 

Bucureşti decât dacă face procedura de inducţie. Evident, pentru că nu aveau de gând să facă 

costuri suplimentare (bilet avion, decont servicii medicale la clinica Q) şi să-i dea bunurile 

dacă tot nu le oferea ocazia unei concedieri pentru necorespunderea profesională, evident 

regizată. Au preferat să urmeze a doua alternativă, cea a concedierii pentru lipsa de la 

serviciu, pentru că refuzul său de a accepta inducţia ducea implicit la refuzul angajatorului 

de a-i preda bunurile necesare reluării activităţii. 

Motivarea hotărârii referitoare la costurile de transport la Bucureşti sunt lipsite de 

substanţă, aşadar, iar pe fondul lor sunt, de asemenea, greşit interpretate. 

Întreaga procedură de suportare a cheltuielilor de către angajat şi decontarea lor de 

către angajator la care face referire instanţa, este total în contradicţie cu realitatea faptică, cu 

procedurile standard ale firmei de a suporta toate costurile anticipat pentru deplasări, 

inclusiv rezervarea de bilet la avion prin angajat special, şi comunicarea angajatului care se 

deplasa prin email a biletului și a check-in-ului deja efectuat. În ce priveşte decontările 

cheltuielilor făcute de angajat acestea se reduceau la suma de maximum 100 lei. 
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Aşadar, raţionamentul instanţei nu numai că este inutil, raportat la esenţa cauzei, dar 

este şi incorect, nesprijinit de nici o probă.  

Cât priveşte aşa zisa deducţie logică, per a contrario, făcută de instanţă cu privire la 

obligaţia angajatorului de prelua bunurile de la şeful ierarhic al angajatului, deci la 

Bucureşti, este evident greşită. 

În primul rând, această deducţie se sprijină pe faptul predării bunurilor de la angajat 

către şeful ierarhic, ceea ce se întâmplă la încetarea raporturilor de muncă şi nu are nimic de 

a face cu predarea bunurilor de către angajator către angajat pentru reluarea activităţii. 

În al doilea rând, şeful ierarhic nu trebuie să fie neapărat la sediul societăţii din 

Bucureşti.  

Aşadar, nu rezultă din nicio prevedere că apelanta trebuia să primească bunurile la 

Bucureşti, unde de altfel acceptase în final, dar fără nici o condiţionare suplimentară, iar 

deducţia instanţei este total împotriva situaţiei de fapt şi realităţilor firmei. 

Dacă ar fi analizat corect situaţia de fapt, instanţa ar fi trebui să aplice în 

raţionamentul său principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară anulării actului care a 

dus la preluarea bunurilor de la angajat. 

Aşadar, dacă instanţa a constatat că actul concedierii a fost nelegal şi a dispus 

repunerea în funcţia avută, acest lucru însemna că trebuia urmată o repunere efectivă, nu 

formală, cu toate obligaţiile accesorii, astfel încât apelata să fie pusă în situaţia anterioară 

momentului preluării bunurilor de către angajator de la aceasta, adică de la Iași. 

Bunurile au fost preluate de la Iaşi, de D1, în calitate de Şef de Coloană Auto în 

cadrul SC „A” SRL, împuternicit pe data de 26.05.2017. 

Predarea bunurilor la Bucureşti se face doar la începutul contractului de muncă, când 

cineva este nou angajat şi i se predau bunurile la sediul societăţii. 

Apelanta avea un contract de muncă în derulare, își desfăşura activitatea la Iaşi şi în 

zona Moldovei când în mod abuziv a fost concediată, iar bunurile preluate de angajator. Prin 

repunerea în drepturi, era logic şi de bun-simţ ca cel care era în culpă, adică angajatorul, să îi 

aducă bunurile necesare continuării activităţii la Iaşi, de unde îi fuseseră luate. 

Cu alte cuvinte, instanţa preia subiectiv punctul de vedere al pârâtei şi consideră şi în 

cazul predării bunurilor, exact ca şi în cazul procedurii inducţiei că apelanta este un nou 

angajat, nu o persoană repusă în drepturi. 

În ce priveşte controlul medical, instanţa citează corect textele de lege aplicabile, 

înţelegând prin „lege” şi actele interne ale societăţii, în schimb expune considerentele în 

totală contradicţie cu aceste prevederi, ceea ce duce la o concluzie falsă, reflectată şi în 

soluţie nelegală.  

În cazul specific al efectuării controlului medical, reprezentanţii firmei ar fi putut 

contesta controlul medical efectuat la un medic neagreat de angajator. 

Astfel, pentru a respecta legea, a solicitat să i se indice locul unde poate efectua 

controlul, fără însă a i se răspunde. 

În plus, se punea problema costurilor. Societatea avea contract cu clinica Q, unitate 

medicală cu filiala în Iaşi. Pe tot timpul angajării, apelanta şi familia acesteia au beneficiat 

de servicii, pe baza unui card preluat de firmă odată cu celelalte bunuri. Legal era, chiar în 

condiţiile în care nu i s-ar fi predat bunurile, ca angajatorul, pe cheltuiala proprie, să-i 

faciliteze efectuarea controlului medical la unitatea indicată. 

Pe data de 02.05.2017 a efectuat controlul de medicina muncii la dispoziţia 

angajatorului SC „A” SRL, aşa cum rezultă din fişa de aptitudine nr. 971235.  

Arată apelanta că niciodată nu s-a opus efectuării controlului de medicina muncii, ci 

dimpotrivă. 

Cererea companiei de a se prezenta la birou pentru verificările de medicina muncii 

au fost dincolo de limita legalităţii rezultată din lege şi actele normative ale firmei, ţinând 

cont că toate controalele de medicina muncii, pe întreaga perioadă cât a fost angajată, le-a 

făcut în Iaşi, la parteneri agreaţi de companie, pe baza cardului de sănătate Q. Absolut toţi 

angajaţii SC „A” SRL făceau controalele medicale periodice în localitatea de reşedinţă, doar 
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pe baza cârdului de sănătate Q, nefiind necesar să se deplaseze la Bucureşti. Niciodată, în cei 

aproape 9 ani cât a lucrat la această companie, SC „A” SRL nu i-a cerut să se prezinte la 

Bucureşti pentru vreun control medical şi nici nu a auzit să se fi solicitat acest lucru altor 

colegi. 

Invocă art. 46 din capitolul Sănătatea şi securitatea în muncă din regulamentul intern 

al companiei „A” şi art. 61 din Regulamentul intern al companiei. 

Instanţa de fond a reţinut eronat că „A” SRL a acceptat încă din luna ianuarie 

efectuarea controlului de medicina muncii, de către contestatoare, în localitatea de reşedinţă. 

Niciodată, începând din 7 ianuarie 2019, data primei comunicări cu SC „A” SRL după 

apariţia deciziei pe site-ul Curţii de Apel Iaşi, şi până în prezent, societatea „A” nu i-a trimis 

cardul de sănătate, nu i-a indicat la ce clinică şi când să se ducă, şi în ce condiţii să facă 

controlul de medicina muncii. 

Chiar în propriul său mail din data 16.01.2019, C1, în calitate de Legal Director şi 

mandatar, după solicitarea a de a face controlul medical în condiţii normale, s-a răzgândit şi 

a recunoscut că, de fapt, efectuarea controlului de medicina muncii se poate efectua prin 

programare şi la Iaşi, dar instanța nu luat în considerare şi acest aspect.  

În privinţa capătului de cerere vizând menţiunile din REVISAL, instanţa de fond a 

considerat în mod nelegal că pârâta a operat reactivarea contractului individual de muncă în 

conformitate cu dispoziţiile Curţii de Apel Iași. Înscrierea nu corespunde adevărului şi nici 

nu îndeplineşte caracterul riguros al transparenţei motivaţiei pentru care a fost reintegrată 

apelanta, respectiv caracterul nelegal al deciziei de concediere. Rigoarea prevederilor art. 4 

alin. (2) HG nr. 905/2017 nu au fost respectate. Înscrierea neconformă este de natură a-i 

produce prejudicii, rezultând explicit doar concedierea din culpa acesteia nu şi ilegalitatea 

acesteia. Anularea dispoziţiei de concediere prin decizia instanţei se impune a fi înscrisă. 

În ce priveşte capătul de cerere vizând daunele materiale, există într-adevăr obligaţia 

dispusă prin Decizia nr. 857/2018 a Curţii de Apel Iaşi care se referă la drepturile salariale 

până la reintegrarea efectivă (de facto) sub acest aspect putându-se vorbi de o autoritate de 

lucru judecat, însă executarea a avut loc voluntar, doar parţial, şi nu mai poate fi folosită 

calea executării silite. Instanţa ar fi trebuit să aprecieze asupra unor aspecte ale obiectului 

care au fost total ignorate: reintegrarea efectivă nu s-a produs, a fost solicitată majorarea 

cuantumului. Pentru aceste noi împrejurări autoritatea de lucru judecat nu există. 

Având în vedere că a solicitat obligarea pârâtei la plata drepturilor materiale şi pentru 

perioada dintre momentul plăţii parţiale făcute de angajator, care a considerat că a reintegrat-

o, plată datată 22.01.2019 şi până la reintegrarea efectivă, de facto, care în realitate încă nu 

s-a produs, se impunea ca instanţa – chiar în cazul respingerii capătului de cerere pentru 

motivul de autoritate de lucru judecat, considerând că este o problemă de executare a 

hotărârii sus-citate – să facă precizarea în considerentele hotărârii, în condiţiile admiterii 

acţiunii, că subzistă și obligaţia plății acestor drepturi salariale după momentul 22.01.2019, 

până la momentul reintegrării efective. 

În ceea ce priveşte obligarea la plata unor daune morale, în baza temeiurilor juridice 

indicate în acţiune, respectiv art. 39 lit. e), d), art. 253 din Codul muncii, art. 72 şi art. 253 

din Codul civil, precum şi art. 1, 2 şi 8 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 

ratificată de România, instanţa, respingând primul capăt de cerere, fără să reţină nici fapta 

ilicită (neintegrarea în muncă a reclamantei în condiţii legale) şi nici culpa angajatorului, a 

considerat firească şi respingerea acestui capăt de cerere. Cele două condiţii ale prejudiciului 

au fost detaliate la pct. 1. Contrar considerentelor instanţei de judecată, expuse în ultimul 

paragraf al paginii 10 din sentinţă, caracterul ilegal al actelor pârâtei-intimate este evident. 

Acţiunile abuzive şi umilitoare, de încălcare a demnităţii angajatului şi de prelungire 

a stării de conflict generator de stres şi lipsuri materiale, ale reprezentanţilor SC „A” SRL au 

pricinuit suferinţe de ordin moral, psihic şi familial apelantei, demonstrate de întreg 

probatoriul administrat în cauză. 

Suma de acţiuni ale intimatei-pârâte, aşa cum au fost expuse şi probate, a demonstrat 

o evidentă disproporţie între tratamentul acordat angajaţilor şi modul în care a fost tratată 
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apelanta, special pentru a i se împiedica exercitarea profesiei după o concediere abuzivă, 

pentru satisfacerea orgoliului celor a căror conduită a fost sancţionată de instanţa de 

judecată. 

În drept, contestatoarea a invocat prevederile art. 480 alin. (2) din Codul de 

procedură civilă. 

Intimata SC „A” SRL formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului 

ca nefondat. 

După o succintă expunere a situaţiei de fapt relevante, intimata arată că, având în 

vedere tripla identitate părţi – obiect – cauză cu privire la pretenţiile materiale invocate în 

cadrul Petitului 4, soluţionat în mod definitiv de Curtea de Apel Iaşi, în dosarul nr. 

4X/99/2017 apreciază că excepţia autorităţii de lucru judecat este întemeiat, aspect ce 

exclude de la o nouă analiză pretenţiile materiale ale apelantei, întrucât în privinţa acestora 

instanţa deja s-a pronunţat. 

Prin corespondenţa electronică din 22.01.20:19, SC „A” SRL a transmis ordinul de 

plată către apelantă, prin care a fost virată despăgubirea stabilită prin Decizia Curţii de Apel 

Iași nr. 857/2018, în contul indicat de aceasta printr-o corespondenţa electronică anterioară. 

Ulterior, în 01.02:2019, prin intermediul poştei electronice, SC „A” SRL a transmis 

un fişier defalcat cu sumele achitate care cuprindea modalitatea transparentă de calcul a 

acestora, în cadrul acelui email, a fost detaliată componenţa sumelor, respectiv s-a menţionat 

că au fost incluse toate sumele certe care ar fi trebuit plătite în temeiul Contractului 

individual de muncă, cu excepţia bonusurilor de performanţă, care ar fi fost generate doar de 

îndeplinirea unor criterii specifice de performanţă. În plus, s-a menţionat că suma plătită 

cuprinde toate salariile de la data deciziei de concediere şi până la finalul lunii decembrie 

2018, precum şi primele de Crăciun acordate, în acest sens, în emailul de însoţire s-a 

precizat şi că, începând cu luna ianuarie 2018, salariul lunar s-a modificat în sensul 

suplimentării sale cu bonusul lunar, pentru a păstra salariul net neschimbat, iar toate sumele 

lunare de plată au fost indexate conform indicelui lunar al preţurilor de consum publicat de 

INS. 

Cu privire la bonusurile reclamate de salariată, acestea nu au fost acordate deoarece, 

pe de o parte, Curtea de Apel Iaşi, prin decizia pronunţată, nu a inclus şi bonusurile în 

dispozitivul hotărârii, iar pe de altă parte bonusurile sunt condiţionate de îndeplinirea mai 

multor parametri, care nu este posibilă în lipsa prestării efective a activităţii de salariată. În 

acelaşi sens este şi practica instanţelor. 

În ceea ce priveşte un eventual bonus de fidelitate acordat salariaţilor cu o vechime 

de minim 10 ani în cadrul societăţii, învederează instanţei faptul că nu există un astfel de 

bonus la nivelul SC „A”. 

Pentru aceste motive, criticile apelantei şi pretenţiile acesteia în privinţa achitării 

altor sume decât cele plătite deja de „A” şi decât cele avute în vedere de Curtea de Apel Iaşi 

apar ca fiind neîntemeiate. 

Cu privire la netemeinicia criticilor privind ordinea de prioritate invocată de 

apelantă, contrar celor susţinute în cadrul apelului, instanţa de fond a realizat o analiză 

corectă şi exhaustivă, în baza motivelor invocate prin cererea de chemare în judecată şi a 

apărărilor formulate de pârâtă, într-o succesiune logică şi firească a acestora. 

Din această perspectivă, în mod firesc instanţa de fond a analizat iniţial legalitatea 

procedurii inducţiei, clar fiind că încă din cuprinsul cererii de chemare în judecată, dar şi 

prin raportare la susţinerile reprezentantului convenţional al apelantei şi chiar din 

comunicările scrise ale apelantei, rezultă că nemulţumirea principală a acesteia rezidă în 

necesitatea parcurgerii acestei proceduri a inducţiei. 

În mod incorect şi tendenţios se vorbeşte în apel despre o altă ordine a acţiunilor care 

ar determina şi o altă ordine de soluţionarea a argumentelor apelantei, de vreme ce însăşi 

apelanta în fond a insistat cu privire la pretinsul caracter abuziv al inducţiei, pe care instanţa 

de fond l-a analizat iniţial. 
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În plus, în cadrul corespondenţei din 14.03.2019, apelantei i s-a explicat în detaliu 

necesitatea unui proces de inducţie, pentru a facilitatea interacţiunea cu membrii SC „A” 

SRL din diverse departamente relevante, pentru a actualiza informaţiile necesare pentru 

desfăşurarea activităţii salariatei, realizată prin intermediul unor traineri specializaţi din 

departamente diferite. 

De altfel, din întreaga corespondenţă purtată între reprezentanţii SC „A” SRL cu 

contestatoarea X rezultă că acesteia i s-a solicitat în repetate rânduri să se prezinte la 

Bucureşti, la sediul societăţii, pentru a realiza preluarea autoturismului de serviciu şi de a 

participa la inducţie, tocmai în scopul de a urgenta începerea efectivă a activităţii în cadrul 

societăţii. Toată comunicarea angajatorului cu salariata s-a realizat cu bună-credinţă, 

acesteia fiindu-i explicate toate raţiunile pentru modul în care angajatorul şi-a organizat 

procedura de preluare a bunurilor şi de inducţie. 

În mod corect instanţa a reţinut şi lipsa oricăror intenţii ale SC „A” SRL de a realiza 

umilirea salariatei prin intermediul procesului de inducţie, de vreme ce SC „A” SRL a 

explicat într-un mod transparent, dar şi explicit toate raţiunile ce au stat la baza invitaţiei de 

a realiza această procedură, inclusiv din perspectiva asigurării unui standard ridicat de 

calitate şi performanţă. 

Suspiciunile apelantei nu o îndreptăţesc să critice modalitatea în care angajatorul a 

înţeles să procedeze cu toţi salariaţii săi, tocmai pentru a promova valorile companiei în mod 

activ faţă de salariaţii care au absentat o perioadă mai îndelungată din activitatea efectivă a 

societăţii. 

Arată că societatea şi-a complinit obligaţiile privind reintegrarea salariatei, astfel 

încât nu există o faptă ilicită a SC „A” SRL, acțiunile societăţii nu au venit decât să pună în 

linie o situaţie faptică cu o situaţie juridică, într-un mod conform cu dispoziţiile Deciziei nr. 

857/2018 a Curţii de Apel Iași. La data de 21.12.2018, societatea a dispus înregistrarea 

Deciziei nr. 857/2018, în REVISAL. 

În registrul general de evidenţă a salariaţilor a fost efectuată menţiunea consemnării 

reintegrării pe baza deciziei civile nr. 857/18.12.2018 a Curţii de Apel Iaşi, în conformitate 

cu dispoziţiile Hotărârii nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, iar 

ca dată a reactivării este menţionată data de 25.05.2017. În aceste condiţii, prin consemnarea 

reactivării Contractului Individual de Muncă, menţiunea înscrisă iniţial, în 2017, a fost 

corectată, după cum a reţinut în mod întemeiat şi instanţa de fond. 

Contrar celor susţinute de apelantă, SC „A” SRL nu a restricţionat accesul salariatei 

la reintegrarea pe postul său, ci, din contră, societatea i-a oferit încă de la momentul emiterii 

Deciziei nr, 857/2018 toate informaţiile necesare în vederea reintegrării sale şi a avut 

disponibilitate extensivă în sensul purtării unor negocieri detaliate care să conducă la 

identificarea celor mai bune condiţii în care salariata să poată fi reintegrată. 

În privinţa obligaţiei de a parcurge procedura inducţiei, această procedură reprezintă 

o practică la nivelul Societăţii, fiind utilizată, în mod nediscriminatoriu, în raport cu toţi 

angajaţii care, din diverse motive, lipsesc o perioadă îndelungată de timp din societate, 

pentru a fi informaţi cu privire la politicile noi, modificările intervenite, procedurile și 

politicile interne ori reglementările externe aplicabile industriei (coduri ARPIM, etc.) 

apărute pe durata absenţei de la serviciu. Scopul acestei proceduri constă în familiarizarea 

salariatei cu cel mai recent mod de prezentare al informaţiei despre medicamentele SC „A” 

SRL în cadrul interacţiunilor cu profesioniştii din domeniul sănătăţii. 

În fapt, în pofida efectelor retroactive ale deciziei Curţii de Apel Iași, începând cu 

data de 25.05.2017 salariata nu a mai prestat muncă în Societate, astfel încât era necesară 

parcurgerea unei proceduri prin care aceasta să redevină familiarizată cu modalitatea în care 

urma să îşi execute sarcinile de serviciu, aşadar, ficţiunea juridică reprezentată de efectele 

retroactive ale anulării deciziei de sancţionare din data de 22.05.2017 nu poate eluda 

realitatea faptică cu privire la lipsa activităţii salariatei în Societate. 

Faţă de aceste considerente, acest proces de instruire este o perioadă necesară pentru 

salariată, o perioadă de învățare/actualizare a modului în care se poate livra informaţia 
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(medicală şi de marketing) la nivelul de calitate și performanţă necesar pentru standardele 

Societăţii, conform valorilor şi principiilor stipulate în Codul de Etică al SC „A” SRL, 

pentru ca aceasta să poată fi în măsură să promoveze eficient medicamentele SC „A” SRL, 

şi să aibă o reprezentare corectă a clienţilor vizaţi. 

În acelaşi timp, s-a organizat procesul de instruire la sediul SC „A” SRL dat fiind 

faptul că, aşa cum reiese şi din „Fişa de inducţie” 6, acesta presupune interacţiunea cu 

membrii din diferite departamente (HR; iT; marketing; financiar; etc.). Or, consideră că din 

motive de eficienţă, dar şi din motive financiare desfăşurarea procedurii la sediul SC „A” 

SRL reprezintă o alegere justă. 

Argumentele din paragraful anterior trebuie coroborate cu faptul că în ceea ce 

priveşte locul desfăşurării procesului de instruire, potrivit lit. D, pct. 1 din Contractul 

Individual de Muncă, locul prestării muncii este reprezentat de sediul Societăţii ori alte 

localităţi de pe teritoriul României, conform nevoilor şi instrucţiunilor angajatorului. 

Totodată, ca dovadă a bunei credinţe, i-a comunicat salariatei faptul că Societatea va 

suporta integral costurile pricinuite de deplasare, aferente cazării şi transportului. Mai mult 

decât atât, a decis micşorarea numărului de zile necesar desfăşurării procesului de instruire 

de la cinci la trei zile. 

Date fiind toate aceste clarificări, apreciază că apelanta nu ar fi fost în nici un fel 

prejudiciată în cazul îndeplinirii obligaţiei de a se prezenta la sediul SC „A” SRL. Cu toate 

acestea, apelanta a refuzat în mod nejustificat, în repetate rânduri, să participe la procesul de 

instruire organizat de Societate. 

Pe lângă argumentele de ordin practic reţinute şi de instanţa de fond şi pe lângă 

absenţa oricărei intenţii a SC „A” SRL de umilire a salariatei prin această inducţie invocă şi 

aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor art. 40 alin. 1 lit. c din Codul Muncii, care conferă 

angajatorului dreptul să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat. 

În situaţia dedusă judecăţii, apelanta, reintegrată de drept ca urmare a Deciziei Curţii 

de Apel Iași, se afla din nou în relaţiile de subordonare cu angajatorul său, astfel încât 

acesteia îi revenea obligaţia de a respecta şi complini măsurile dispuse de angajator, măcar 

din această perspectivă, dacă nu dintr-o necesitate practică, având în vedere absenţa 

îndelungată a salariatei din Societate. 

Relaţia de subordonare a salariaţilor faţă de angajator este specifică oricărui raport de 

muncă, astfel că parcurgerea programului de instruire, în cazul unei absenţe îndelungate 

(indiferent de cauza absenţei), nu este o opţiune voluntară, ci o obligaţie care revine fiecărui 

angajat, aceasta fiind practica standard pe care SC „A” SRL o aplică în mod 

nediscriminatoriu. Acest aspect este unul firesc, având în vedere că mijloacele materiale şi 

financiare aparţin angajatorului, care îşi asumă toate riscurile aferente desfăşurării activităţii 

economice. 

Cu toate acestea, apelanta a refuzat continuu să realizeze procedura de inducţie, 

conform corespondenţelor aflate la dosar. 

De asemenea, apelanta a refuzat să indice preferinţe temporale privind datele 

efectuării inducţiei, conform solicitării SC „A” SRL, motiv pentru care prin emailul din data 

de 01.02.2019, s-a comunicat faptul că va fi contactată pentru a i se comunica agenda 

detaliată şi datele aferente inducţiei. 

Prin întreaga corespondenţă purtată cu apelanta, societatea a dovedit disponibilitate 

continuă în a-i explica acesteia necesitatea efectuării procedurii de inducţie, sens în care prin 

emailul din 18.02.2019, în urma refuzurilor repetate ale apelantei de a complini o măsură 

dispusă de angajator, privind inducţia, i se explică acesteia temeiurile legale pentru care 

angajatorul, are dreptul de a-i solicita efectuarea procedurii inducţiei. De altfel, fiind o 

măsură dispusă de angajator, nici nu era necesară o astfel de negociere din partea apelantei, 

ci aceasta, în calitate de salariată, ar fi trebuit să se conformeze propunerilor angajatorului şi 

să manifeste disponibilitate în efectuarea acestei proceduri standard, dată fiind perioada 

îndelungată în care aceasta nu a avut contact cu produsele societăţii şi cu procedurile interne 

ale acesteia. 
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În nici un moment Societatea nu a refuzat predarea bunurilor către salariată. În acest 

sens, reiterează prevederile lit. D, pct. 1 din Contractul Individual de Muncă, prevederi de 

care apelanta face abstracţie şi în cuprinsul cărora se menţionează expressis verbis că locul 

prestării muncii este reprezentat de sediul Societăţii, ori de orice alte localităţi de pe 

teritoriul României, conform nevoilor şi instrucţiunilor angajatorului. Aceste din urmă 

prevederi trebuie coroborate cu prevederile art. 40 alin. 1 lit. c din Codul Muncii, conform 

cărora angajatorul are dreptul „să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat”, prin 

Contractul Individual de Muncă părţile reiterând dreptul legal al angajatorului de a da 

dispoziţii cu caracter obligatoriu. 

Regulamentul intern al SC „A” SRL prevede în cuprinsul art. 21 alin. 3 faptul că 

orice salariat are obligaţia de a restitui, la rândul său, toate bunurile ce i-au fost încredinţate 

spre folosinţă (maşină de serviciu, laptop,telefon mobil, business card, să întocmească nota 

de lichidare, predarea efectuându-se către şeful direct sau unei persoane împuternicite în 

acest sens, conform Notei de lichidare standard SC „A” SRL). 

Din aceste prevederi rezultă că aceste operaţiuni (de predare sau de preluare a 

autoturismului de serviciu și a celorlalte bunuri necesare derulării activităţii) se desfăşoară la 

Bucureşti, persoanele împuternicite pentru preluarea și predarea bunurilor Societăţii aflându-

se la sediul anhajatorului. Rezultă astfel că, până la momentul unor noi dispoziţii, era în 

sarcina apelantei să se prezinte la sediul SC „A” SRL pentru parcurgerea procesului de 

instruire şi predarea bunurilor. 

Aşadar, într-o succesiune firească a lucrurilor, Societatea a ales să întreprindă 

procesul de instruire, urmând ca la finalul acestuia să se procedeze la predarea bunurilor şi 

instrumentelor necesare derulării activităţii, deoarece omiterea procesului de instruire ar 

echivala cu imposibilitatea pregătirii salariatei astfel încât serviciile oferite să atingă nivelul 

de calitate si performanţă necesar pentru standardele Societăţii. 

De altfel, aşa cum s-a reţinut în practica „îndeplinirea formalităţilor de natura celor 

invocate de reclamantă în privinţa reintegrării nu reprezintă o premisă, ci o consecinţă 

ulterioară a acesteia, îndeplinirea unor asemenea operaţiuni presupunând prezentarea sa la 

serviciu, ceea ce nu s-a realizat”, iar prezenţa la locul de muncă este o obligaţie generală a 

oricărui salariat, constituind premisa prestării activităţilor înscrise în fişa postului. 

Totodată, în practica judiciară, instanţele au statuat faptul că „din momentul 

pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea, contestatorul are calitatea 

de salariat (...) şi este ţinut de obligaţiile contractuale, în special de obligaţia de a presta 

muncă, ceea ce presupune prezenţa la locul de muncă”. Rezultă astfel că, până la momentul 

unor noi dispoziţii, era în sarcina apelantei să se prezinte la sediul SC „A” SRL pentru 

parcurgerea procesului de instruire şi predarea bunurilor, cu atât mai mult cu cât angajatorul 

s-a obligat să suporte integral costurile aferente acestei deplasări. 

De asemenea, în mod corect, instanţa de fond reţine că efectuarea controlului 

medical nu reprezintă doar o cerinţă a angajatorului, ci este o obligaţie legală a salariatei. 

Mai arată intimata că, deşi i s-a oferit posibilitatea de a se prezenta la serviciu, 

salariata a refuzat această posibilitate, exprimându-se în mod expres în repetate rânduri în 

sensul că refuză parcurgerea inducţiei. 

Susţinerea apelantei conform căreia postul său ar fi fost ocupat de un alt salariat, este 

netemeinică, Societatea neavând niciun alt salariat pe acest post. De altfel, acest fapt reiese 

şi din nenumăratele solicitări adresate salariatei în vederea reluării activităţii în fapt. 

Subliniază că, dacă salariata ar fi avut intenţia reală de a prelua poziţia sa anterioară, 

salariata avea posibilitatea să se prezinte direct la sediul angajatorului, să parcurgă procedura 

şi, ulterior, să preia bunurile aferente realizării muncii, fără a avea nevoie nici de 

achiziţionarea biletului de avion, nici de comunicări repetate cu societatea în acest sens. 

Invocă intimata şi caracterul nedovedit al daunelor morale solicitate, prin inexistenţa 

legăturii de cauzalitate. Pretenţiile apelantei, în cuantum de 200.000 euro, nu sunt justificate, 

prejudiciul neîndeplinind condiţiile certitudinii şi a caracterului determinat. În concret, 

apelanta nu a făcut proba întinderii acestui prejudiciu, care să poată fi cuantificat la suma 
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pretinsă de 200.000 euro. În acest sens, subliniază că mărturia depusă la termenul din 

27.07.2020 nu face dovada caracterului cert al prejudiciului, de vreme ce martora se afla în 

relaţii de prietenie cu reclamanta şi cu familia acesteia, aspect de natură să conducă la un 

mare grad de subiectivism al acesteia în aprecierea circumstanţelor. 

De altfel, nici legătura de cauzalitate nu este dovedită, de vreme ce salariata avea 

oricând posibilitatea să vină să preia postul în care societatea SC „A” SRL o reintegrase, 

nefiind vorba de o faptă ilicită a reclamantei de care să poată fi legat pretinsul prejudiciu 

cauzat acesteia. 

În concret, dacă apelanta s-ar fi prezentat la sediul societăţii şi ar fi solicitat să i se 

predea postul avut anterior, iar societatea i-ar fi refuzat această solicitare, atunci situaţia s-ar 

fi putut califica juridic drept un refuz de reintegrare. În cazul SC „A” SRL, o astfel de 

circumstanţă nu poate fi reţinută, de vreme ce societatea a comunicat în permanenţă cu 

apelanta în perioada decembrie 2018 - martie 2019 cu privire la reintegrarea sa şi a invitat-o 

în repetate rânduri la sediul societăţii, pentru a-şi reîncepe activitatea, astfel încât SC „A” 

SRL şi-a executat obligaţiile contractuale şi nu poate fi ţinută responsabilă de refuzul 

salariatei de a se conforma dispoziţiilor angajatorului în privinţa inducţiei. 

Stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru prejudiciile morale presupune o 

apreciere subiectivă din partea judecătorului, care, însă, trebuie să aibă în vedere anumite 

criterii obiective rezultând din cazul concret dedus judecăţii, gradul de lezare a valorilor 

sociale ocrotite şi să aprecieze intensitatea şi gravitatea atingerii aduse acesteia. Pentru acest 

lucru este însă necesar ca reclamanta să fi probat măsura în care i-a fost afectată reputaţia şi 

situaţia profesională, socială şi familială, aspect neîndeplinit în speţă, de vreme ce mărturia 

este susceptibilă de a fi înlăturată, prin raportare la gradul de prietenie existentă între 

martoră si apelantă. 

Dat fiind că dispoziţiile legale nu prevăd în mod expres modalitatea în care vor fi 

cuantificate daunele morale, instanţele au optat pentru identificarea unor criterii recunoscute 

în practică şi utilizate drept linii diriguitoare în stabilirea cuantumului daunelor morale. În 

acest context atât jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi jurisprudența 

Curții Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii pentru instanţele din România. Ca 

atare, instanţa de apel avea obligaţia, în stabilirea cuantumului despăgubirilor morale 

(celelalte aspecte, privind dreptul părţilor vătămate de a pretinde aceste daune, fiind 

lămurite), să procedeze la examinarea jurisprudenţei Curţilor sus amintite, pentru ca, pe de o 

parte, părţile vătămate să fie just despăgubite, dar pe de altă parte, această despăgubire să nu 

constituie o îmbogăţire fără just temei (cauza Tolstoy Miloshvsky c, Regatul Unit a Curţii 

Europene a Drepturilor Omului). 

Susţine că apelanta nu a dovedit nici în apel în mod concret existenţa sau întinderea 

prejudiciul pretins a fi cauzat prin culpa angajatorului, astfel încât nu se poate reţine, pe baza 

simplelor afirmaţii ale reclamantei sau ale martorei, că ar fi îndeplinite condiţiile răspunderii 

civile delictuale pentru acordarea daunelor morale în cuantumul indicat, care este 

disproporţionat faţă de aspectele faptice invocate de apelanta carenu şi-a îndeplinit nici în 

prezent obligaţia de a se prezenta la serviciu. 

Sarcina probei privind prejudiciul produs revine apelantei, care nu a dovedit măsura 

în care i-ar fi fost afectate reputaţia sau psihicul, pentru a putea justifica aplicarea daunelor 

în cuantumul solicitat şi nici nu a dovedit întinderea prejudiciului.  

Atât C.E.D.O., cât şi I.C.C.J., atunci când acordă despăgubiri morale, nu operează cu 

criterii de evaluare prestabilite, ci judecă în echitate, adică procedează la o apreciere 

subiectivă a circumstanţelor particulare a cauzei, relativ la suferinţele fizice şi psihice pe 

care le-au suferit victimele unui accident de circulaţie, precum şi consecinţele nefaste pe 

care acel accident le-a avut cu privire la viaţa lor, astfel cum acestea sunt evidenţiate prin 

probele administrate. 

În concluzie, solicită respingerea apelului şi obligarea apelantei la plata cheltuielilor 

de judecată.  
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În drept, invocă dispoziţiile art. 205 C.proc.civ., art. 40 alin. 1 lit. c, art. 253 alin. 1 

din Codul muncii, precum şi celelalte dispoziţii legale invocate în cuprinsul întâmpinării. 

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, din punct de vedere procesual, limitele analizării prezentei cauze sunt 

determinate prin prisma dispozițiilor art. 476-477 şi art. 481 C.proc.civ.  

În cauză a formulat apel exclusiv reclamanta X împotriva sentinţei nr. 

844/28.07.2020, apreciind-o nelegală şi netemeinică în ceea ce priveşte modalitatea de 

soluţionare a tuturor capetelor de cerere. În condiţiile în care pârâta nu a înţeles să exercite 

nici apel principal, nici apel incident, soluţiile pronunţate, favorabile reclamantei, privitoare 

la modalitatea de soluţionare a excepţiilor (excepţia lipsei de obiect privind cererea 

reclamantei de obligare a pârâtei să înceteze orice condiţionare sau să întârzie reintegrarea 

efectivă şi executarea contractului de muncă, respectiv excepţia lipsei de obiect privind 

cererea reclamantei de obligare a pârâtei să înscrie în Revisal menţiunea privind anularea 

deciziei de concediere din 22.05.2017) beneficiază de autoritate de lucru judecat potrivit art. 

430 alin. 1 C.proc.civ. şi nu mai pot face obiectul analizei în apel.  

Pe de alta parte, întrucât prin însăși natura lor, excepţiile procesuale tind la 

împiedicarea sau limitarea exercițiului unor drepturi, fie procedurale, fie chiar de drept 

substanţial, acestea sunt contrare finalităţii prevăzute de art. 481 C.proc.civ. şi nu pot fi 

ridicate direct în apelul exercitat de reclamantă. De asemenea, art. 477 C.proc.civ. stabileşte 

expres că „instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului, în limitele stabilite expres sau 

implicit de către apelant, precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea de 

hotărâre care a fost atacată”. În consecinţă, devoluţiunea, prin calea de atac, nu poate depăşi 

ceea ce s-a apelat fie direct, fie indirect şi pentru aceste raţiuni, nu se poate extinde cadrul 

analizei judecăţii în apel prin opunerea altor excepţii dirimante. 

Rațiunea consacrării principiului neagravării în propria cale de atac ţine de 

necesitatea de a garanta exerciţiul liber al dreptului părţii de a supune hotărârea atacată unui 

control jurisdicțional fără a exista riscul ca acest exerciţiu să conducă la pierderea sau 

afectarea unor drepturi ale titularului căii de atac, prin pronunţarea unei soluţii defavorabile.  

Faţă de aceste determinări strict procesuale, se reţine că, în ceea ce priveşte primul 

capăt de cerere, constând în obligarea pârâtei „să înceteze orice condiţionare suplimentară, 

nelegală şi orice acţiune abuzivă de natură să împiedice ori să întârzie reintegrarea pe post şi 

executarea contractului de muncă”, prima instanţa a stabilit prin hotărârea fondului că „din 

motivarea cererii de chemare în judecată, raportat şi la precizările făcute la termenul din 

27.05.2020, (...) reclamanta înţelege, (...) trei acţiuni concrete pe care i le-a solicitat pârâtei a 

le întreprinde în vederea reluării activităţii în mod efectiv, ca urmare a reintegrării în funcţie: 

parcurgerea procesului de inducţie, efectuarea controlului medical şi predarea bunurilor 

necesare desfăşurării activităţii.” 

Chiar dacă limitele învestirii în apel împiedică rediscutarea cerinţelor formale 

procesuale în determinarea petitului acțiunii, totuşi aceste limite nu împiedică şi nu se opun 

unei calificări riguroase a cererii, în vederea soluţionării sale, întrucât potrivit art. 22 alin. 4 

C.proc.civ. judecătorul dă sau restabilește calificarea juridică a actelor și faptelor deduse 

judecății, chiar dacă părțile le-au dat o altă denumire. 

În condiţiile în care, prin decizia civilă nr. 857/2018 a Curţii de Apel Iași, definitivă, 

s-a dispus reîncadrarea apelantei-reclamante în cadrul societăţii angajatoare pârâte pe postul 

deţinut anterior, nu mai pot fi antamate în prezenta cauză aspecte ce ţin de executarea acestei 

obligaţii, ce se bucură de autoritate de lucru judecat. În raport de conținutul reglementării, 

ceea ce se denumește în limbaj uzual „reintegrare” este, conform legii, „repunerea părților în 

situația anterioară”. În concret, instanța anulează actul juridic (concedierea) emis cu 

încălcarea dispozițiilor legale și, potrivit efectelor nulității, repune părțile în situația 

anterioară emiterii actului juridic respectiv. 

În consecință, reintegrarea înseamnă repunerea părților în situația anterioară, 

existența postului din care salariatul a fost concediat (implicit, reînființarea lui), reactivarea 
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contractului individual de muncă și a tuturor drepturilor și obligațiilor părților prevăzute în 

contractul respectiv.  

Or, obligația de reintegrare include, ca parte consubstanțială, asigurarea reluării 

raporturilor de muncă în aceleaşi condiţii în care ar fi continuat în lipsa actului unilateral al 

angajatorului, act declarat ca nelegal printr-o hotărâre judecătorească definitivă. 

Deosebit de obligaţia de reintegrare, care formal se poate traduce într-o decizie 

internă privind acest raport juridic, fără însă a fi obligatoriu aşa cum indică şi pârâta, ulterior 

acestui moment din punct de vedere substanţial interesează executarea raportului de muncă. 

Astfel, simetric încheierii contractului de muncă – art. 16 C.muncii, când prestarea muncii 

urmează încheierii şi înregistrării contractului de muncă – în cazul reintegrării, etapa formală 

este urmată de etapa execuţională, ambele părţi exercitându-şi drepturile şi obligaţiile ce 

rezultă din contractul încheiat. 

În consecinţă, în ceea ce priveşte calificarea juridică, în raport de art. 22 alin. 4 

C.proc.civ., cererile reclamantei din cadrul primului capăt de cerere se subsumează din punct 

de vedere judiciar unei cereri în executarea contractului de muncă de angajator, solicitându-

se obligarea acestuia la asigurarea condiţiilor efectuării controlului medical, predarea 

bunurilor necesare desfăşurării activităţii, contestându-se totodată obligativitatea procedurii 

de inducţie solicitate de angajator.  

În raport de cele deduse judecăţii, angajatorul a invocat culpa însăşi a reclamantei în 

neexecutarea contractului, întrucât aceasta nu a răspuns favorabil solicitărilor referitoare la 

efectuarea procedurilor de inducţie, respectiv nu s-a deplasat la Bucureşti pentru preluarea 

bunurilor necesare activităţii şi nu a efectuat controlul medical, deşi i s-a încuviinţat 

realizarea acestuia la Iaşi. 

Or, tezele defensive ale pârâtei pot fi circumscrise din punct de vedere legal unei 

excepţii de neexecutare a contractului care, în opinia sa, funcţionează drept temei justificativ 

al neexecutării propriilor obligaţiilor care-i incumbau în timpul derulării raporturilor de 

muncă.  

Dincolo de caracterul controversat al compatibilității prevederilor art. 1556 C.civ. cu 

legislaţia muncii, în raport de prevederile art. 278 alin. 1 C. muncii, majoritatea doctrinei şi 

jurisprudenţei susţinând caracterul incompatibil al dispoziţiei civile referitoare la excepţia de 

neexecutare a contractului cu specificul relațiilor de muncă, trebuie subliniat că producerea 

efectelor juridice ale instituţiei de drept civil invocate este subsumată condiţional întrunirii 

cerinţelor premisă de funcţionalitate ale acestei apărări substanţiale. 

Or, instituţia juridică a excepţiei de neexecutare impune, între alte condiţii, existenţa 

unor obligaţii contractuale neexecutate, iar obligaţiile părţilor să presupună executarea 

simultană. În consecinţă, excepţia de neexecutare nu poate fi opusă părţii adverse, dacă la 

nivel legal sau contractual există o ordine a executării obligațiilor contractuale. Astfel, nu se 

va putea prevala de excepţia de neexecutare a contractului, partea contractantă ce era ţinută 

cea dintâi la executarea prestaţiei. Regula simultaneităţii executării obligaţiilor părţilor 

rezultă din prevederile art. 1556 alin. (1) C.civ.: „Atunci când obligațiile născute dintr-un 

contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părți nu execută sau nu oferă executarea 

obligației, cealaltă parte poate, într-o măsură corespunzătoare, să refuze executarea propriei 

obligații, afară de cazul în care din lege, din voința părților sau din uzanțe rezultă că cealaltă 

parte este obligată să execute mai întâi.” 

Raportând aceste considerente teoretice la situaţia factuală dedusă judecăţii, trebuie 

conchis ca societatea angajatoare pârâtă nu se poate prevala de o conduită culpabilă vizând 

neexecutarea de către reclamantă a propriei obligaţii, în ceea ce priveşte cererea privitoare la 

efectuarea examenului medical. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 23 din HG nr. 355/2007, examenul medical la 

reluarea activităţii se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, 

pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la 

reluarea activităţii, cu respectarea dispoziţiilor art. 22, iar potrivit art. 24 efectuarea 

examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri: a) confirmarea aptitudinii 
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lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii la 

locul de muncă respectiv; b) stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor 

activităţi specifice profesiei sau funcţiei, dacă este cazul; c) reorientarea spre un alt loc de 

muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de muncă. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 39 din HG nr. 355/2007 în sarcina salariatului este 

instituită obligația să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul 

de muncă, conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii cu acordul 

angajatorului. 

Potrivit art. 31 alin. 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene orice 

lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte sănătatea, securitatea şi demnitatea 

sa. Intrând în domeniul de reglementare a Uniunii Europene, dreptul consacrat prin 

prevederile citate se bucură de forța juridică a tratatelor, însă în limitele determinate de art. 

51 alin. 1 din Carta, iar art. 5 alin. 1 din Directiva nr. 391/CEE a Consiliului din 12 iunie 

1989 stabilește, la nivel principial, regula potrivit căreia angajatorului are obligația de a 

asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, sub toate aspectele, referitoare la activitatea 

desfășurată.  

În consecinţă, examinarea medicală a salariatului la reluarea activităţii este o 

obligaţie legală instituită în sarcina angajatorului, în termen de 7 zile de la reluarea 

activităţii şi de care acesta nu se poate deroba prin invocarea unei permisiuni acordate 

salariatului de a o efectua pe cont propriu, în localitatea de domiciliu. Întrucât obligaţia de 

efectuare a controlului medical de medicina muncii este imediată și imperativă reluării 

activităţii, aceasta nu verifică cerinţa simultaneităţii cu alte obligaţii ale salariatului, motiv 

pentru care angajatorul nu poate opune cu succes lucrătorului excepţia de neexecutare pentru 

a justifica conduita sa. În condiţiile în care angajatorul nu a făcut dovada unei planificări a 

reclamantei la examenul medical obligatoriu, nu a dat îndrumări acesteia privitoare la locul 

şi modalitatea de efectuare a examenului medical de medicina muncii şi s-a limitat, în 

corespondenţa electronică, în ciuda a numeroase cereri ale salariatei (email-urile din 

12.01.2019, 28.01.2019, 09.03.2019), la a indica faptul că „efectuarea controlului de 

medicina muncii se poate efectua prin programare şi la Iaşi” (email din 16.01.2019), este 

indubitabil că acesta nu şi-a executat propria obligaţie legală. Reţinerea primei instanţe că 

„salariatul a refuzat să efectueze examenul medical” şi că „reclamanta avea obligaţia legală 

de a efectua examenul medical la medicul de medicina muncii indicat de angajator” este 

lipsită de orice suport probator, în condiţiile în care, din întreaga corespondenţă electronică a 

părţilor, rezultă că doar reclamanta a insistat în efectuarea acestui control, iar angajatorul nu 

i-a indicat nici programarea/planificarea/ nici instituţia/medicul, nici procedura de urmat.  

În consecinţă, sub acest aspect hotărârea fiind netemeinică, se impune admiterea 

apelului şi schimbarea hotărârii apelate, urmând a fi obligat angajatorului la executarea 

raportului de muncă prin efectuarea controlului medical obligatoriu al reclamantei la 

reluarea raporturilor de muncă. 

În ceea ce priveşte celelalte două obligaţii, pârâta a invocat faptul că reluarea efectivă 

a activităţii era condiţionată de urmarea procedurii de inducţie, iar predarea bunurilor 

necesare desfăşurării activităţii era interdependentă de aceasta. S-a susţinut că „procedura 

inducţiei era necesară pentru a facilita interacţiunea cu membrii SC „A” SRL din diverse 

departamente relevante, pentru a actualiza informaţiile necesare pentru desfăşurarea 

activităţii salariatei, realizată prin intermediul unor traineri specializaţi din departamente 

diferite (...) iar din întreaga corespondenţă purtată între reprezentanţii SC „A” SRL cu 

reclamanta-apelantă X rezultă că acesteia i-a fost solicitat în repetate rânduri să se prezinte la 

Bucureşti, la sediul societăţii, tocmai pentru a realiza preluarea autoturismului de serviciu şi 

de a participa la inducţie, tocmai în scopul de a urgenta începerea efectivă a activităţii în 

cadrul societăţii. Toată comunicarea angajatorului cu salariata s-a realizat cu bună-credinţă, 

acesteia fiindu-i explicate toate raţiunile pentru modul în care angajatorul şi-a organizat 

procedura de preluare a bunurilor şi de inducţie.” 
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Mai întâi este cel puțin dubitabilă, din punct de vedere substanţial, existenţa unei 

intercondiționării intrinseci între predarea bunurilor necesare exercitării activităţii şi 

realizarea procesului de inducţie. Art. 40 alin. (2) lit. b) C. muncii stabilește în sarcina 

unităților angajatoare obligația de asigura „permanent condițiile tehnice și organizatorice 

avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă”. 

Pentru ca salariatul să fie în măsură să realizeze norma de muncă, în cantitatea și calitatea ce 

i-au fost stabilite de angajator, acesta din urmă are obligația de a crea și menține condițiile 

tehnice și organizatorice necesare, să asigure tuturor salariaților resursele necesare 

desfășurării activității. Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice reprezintă obligația 

principală a angajatorului şi condiţia premisă pentru exercitarea activităţii de către salariat, 

iar neîndeplinirea acestei obligații sau asigurarea necorespunzătoare a resurselor de lucru 

împiedică salariatul să-şi execute propria obligaţia contractuală, aceea de aducere la 

îndeplinire a atribuţiilor postului şi atingere a standardelor de performanţă. Or, prestarea 

muncii presupune asigurarea condițiilor tehnice corespunzătoare – suportul material – 

precum şi asigurarea condiţiilor informaţionale necesare – know-how. Deşi cele două 

componente sunt indisolubil necesare pentru prestarea muncii, ele nu sunt nici prin natura 

lor, nici prin modalitatea de punere în aplicare supuse unei interdependenţe execuţionale 

absolute. 

Totuși, chiar dacă s-ar aprecia că politica angajatorului impunea o simultaneitate în 

asigurarea celor două componente, sau cel puțin o anterioritate a componentei 

informaţionale, era în sarcina pârâtei să probeze conform art. 272 C.muncii existenţa unei 

obligaţii interne, generale a salariatului la reluarea raportului de muncă de realizare a 

procedurii de inducţie, în condiţiile în care reclamanta a contestat impetuos aplicarea 

acesteia. 

Angajatorul – societatea pârâtă – a susţinut, prin întâmpinarea depusă la fondul 

cauzei, că procedura de inducţie e o „practică la nivelul societăţii, fiind utilizată în mod 

nediscriminatoriu în raport cu toţi angajaţii care, din diverse motive lipsesc o perioada 

îndelungată de timp de societate.” 

Mai întâi, trebuie subliniat că pârâta însăşi a recunoscut că lipseşte orice formă 

regulamentară internă prin care să se instituie o astfel de procedură în sarcina salariaților 

reîntorși în activitate, cu caracter obligatoriu, invocând caracterul de uzanţă procedurală.  

Mai mult, aceasta susţinere a rămas, din punct de vedere procesual, la nivel de 

simplă alegaţie, în condiţiile în care nu s-a administrat nicio o dovadă cu privire la alţi 

salariaţi care să fi parcurs procedura de inducţie la momentul reluării raporturilor de muncă, 

ca urmare a reintegrării sau ca urmare a unei alte absențe din motive neimputabile. Trebuie 

reamintit că, de esenţa litigiilor de muncă, este faptul că sarcina probei revine angajatorului 

potrivit art. 272 C.muncii. 

Nu în ultimul rând, deşi în acord cu considerentele instanţei de fond, se poate accepta 

că specificul şi mobilitatea informaţională din domeniul de activitate al reclamantei pot 

impune, la nivel necesar, un permanent proces de aducere la zi a cunoştinţelor, acesta trebuie 

să fie realizat în acord cu cerinţele legale. 

Chiar dacă se pornește de la premisa, avansată prin apărările pârâtei, că procesul de 

inducţie putea fi solicitat de angajator punctual, fără a dobândi caracter discriminatoriu, în 

virtutea atribuţiei prevăzute de art. 40 alin. 1 lit. c din Codul muncii, totuşi acesta nu poate 

avea caracter nici abuziv, nici şicanator. În acest sens, orice procedură de formare instituită 

la nivelul angajatorului, indiferent de denumirea aleasă – inducție, actualizare informațională 

(up-date) – trebuie să se subsumeze dispozițiilor legale referitoare la formarea profesională, 

în temeiul art. 192 şi urm. C. muncii, care nu se confundă cu verificarea aptitudinilor 

profesionale şi personale la angajare (art. 20 C. muncii) şi nici cu procedura de evaluare a 

salariaţilor (art. 17 alin. 3 lit. e C. muncii). De asemenea, orice program de formare 

profesională presupune existenţa unui plan de formare, cu o dată certă, avansarea 

cheltuielilor necesare pentru formare ( art. 195, art. 197 C.muncii). Or, în cauză, este real că 

încă din decembrie 2018, iar ulterior şi în 16 ianuarie 2019, compania a indicat reclamantei-
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apelante necesitatea procedurii de inducţie, dar aceasta doar la un nivel general, pentru ca 

prin mail-ul din 01.02.2019 să se precizeze că, în lipsa oricăror preferințe specifice din 

partea reclamantei pentru inducţie, vor reveni colegii expeditorului, cu agenda detaliată şi 

datele aferente, iar ulterior confirmării reclamanta-apelantă va fi asistată şi cu efectuarea 

rezervărilor (avion şi hotel)”. Abia la 12 februarie societatea pârâtă trimite un email prin 

care precizează că a convenit să decaleze data inducţiei şi să condenseze agenda în 3 zile, 

19-21 februarie; detaliile fiind în curs de a fi stabilite. Ulterior se prorogă, prin emailul din 

14 martie 2019, efectuarea procedurii de inducţie pentru 20 sau 25 martie 2019 la alegerea 

reclamantei. Deci timp de mai bine de două luni, angajatorul nu a făcut niciun demers în 

vederea punerii în executare a raportului de muncă. Mai mult, prin e-mailuri din 14.03.2019 

și 18.03.2019, reclamanta își manifestă expres acordul pentru realizarea procedurii de 

inducție la datele propuse, solicitând stabilirea detaliilor financiare și de cazare necesare, 

însă nu primește niciun răspuns. Angajatorul a invocat o eroare de transmitere a comunicării 

electronice, însă, din nou, fără a administra un minim de dovadă sub acest aspect. Mai mult, 

este tehnic improbabil ca această eroare de conexiune să apară fix în cele 2 zile invocate și 

să nu se recepționeze e-mailurile, nici ulterior, după remedierea problemei de server. 

Lipsește orice dovadă a reluării discuțiilor de către angajator, ceea ce reflectă, în plan 

subiectiv, lipsa unei intenții reale și de buna credință în îndeplinirea obligațiilor contractuale 

la care era ținut, potrivit art. 8 C.muncii. 

Față de rigorile probatorii, ce se întemeiază pe dispozițiile art. 272 C. muncii, trebuie 

conchis că angajatorul nu a probat culpa reclamantei în neexecutarea unei obligații 

contractuale care să fie de natură a justifica conduita sa. Tergiversarea succesivă, pe diverse 

temeiuri a executării propriilor obligațiilor contractuale, lipsa impunerii și organizării ferme 

a procedurilor pe care angajatorul însuși le crea, caracterul evaziv sau lipsa răspunsurilor la 

solicitările reclamantei, reprezintă premise suficiente pentru a conchide că angajatorul este 

exclusiv în culpa în neexecutarea raportului de muncă, după reintegrarea reclamantei. Din 

această perspectivă, este irelevant că reclamanta a susținut inițial nelegalitatea procedurii de 

inducție. Angajatorul avea mijloacele și condițiile pentru a impune ferm, în condițiile art. 40 

alin. 1 lit. c din Codul muncii, pe care le invocă, dar numai cu respectarea condițiilor legale 

și regulamentare interne, deplasare reclamantei la București pentru un program de formare 

profesională, definit ca și conținut, dar și din perspectiva condițiilor financiare, de cazare și 

de călătorie. Mai mult, în condițiile în care însăși reclamanta și-a exprimat acordul deplin cu 

cerințele angajatorului, acesta nu a realizat un demers minimal pentru aducerea la 

îndeplinire, deși în sarcina acestuia era realizarea tuturor condițiilor organizatorice necesare. 

Este real că angajatorul poate institui programe de formare profesionale, dar numai 

în condițiile și limitele legii, fără a le putea transforma într-un proces de verificare 

profesională, ce antamează alte aspecte. Sub aceasta condiționare imperativă, orice program, 

indiferent de denumire, poate fi instituit de angajator, în sarcina căruia revine însă asigurarea 

organizării, determinarea conținutului și modalității de formare şi avansarea cheltuielilor 

necesare.  

Având în vedere că instanța este ținută a se pronunța doar în limitele învestirii sale, 

în raport de faptele concrete deduse judecății și nu în planul general al raporturilor de 

muncă, este necesar a se determina în concret situația juridică a procedurii de inducție 

solicitată de angajator reclamantei în prezenta cauză. În condițiile în care nu s-a dovedit 

izvorul procedurii de inducție solicitate de angajator, nici în temeiul legii, nici în temeiul 

practicii angajatorului, nici respectarea premiselor necesare sub aspect organizațional sau 

financiar, în raport de petitul acțiunii, ce a constat, din punct de vedere procedural, într-o 

acțiune constatatorie negatorie (angajatorul nu avea dreptul de a impune procedura de 

inducție la reluarea activității reclamantei) – în raport de probele administrate și aspectele 

anterior analizate pe larg, referitoare modalitatea de acțiune a angajatorului, cererea 

reclamantei este întemeiată, Curtea de apel constată că procedura de inducție solicitată de 

angajator a avut caracter nelegal.  
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În consecință, pentru considerentele anterior expuse referitoare la condiţiile de 

existenţă ale excepţiei de neexecutare, Curtea de apel reţine, corelativ, că lipsește orice 

rațiune cauzală a refuzului angajatorului de a preda reclamantei bunurile necesare exercitării 

activității. 

În ceea ce privește faptul că reclamanta trebuia să se deplaseze la București pentru 

preluare, instanța reține că, potrivit politicilor de decontare a SC „A” SRL, dar și 

corespondenței dintre părți, cheltuielile trebuie avansate de angajator. Contrar celor reținute 

de prima instanță, disponibilitatea de a suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea cu 

avionul şi cazarea la hotel a reclamantei nu are totodată semnificația juridică de executare a 

acestei obligații. Este real că la nivel declarativ angajatorul a susținut constant că va avansa 

aceste cheltuieli, dar nu a făcut dovada niciunui demers minimal pentru punerea în executare 

a acestei intenții, deși reclamanta a solicitat să îi comunice condițiile suportării acestor 

cheltuieli. Or, neîndeplinirea acestei obligații prealabile de către angajator denotă culpa în 

sarcina sa în ceea ce privește obligația de preda toate bunurile necesare desfăşurării 

activităţii aferente postului de Key Account Manager, sens în care a fost admis şi acest capăt 

de cerere. 

În ceea ce privește pretenția referitoare la înscrierea corectă a mențiunilor în Revisal, 

se reține că Specificațiile tehnice privind întocmirea și transmiterea Registrului General de 

Evidenta a Salariaților elaborate de Inspectoratul Teritorial de muncă, pe baza cărora se 

operează, prevăd expres în Anexa nr. 13 – Nomenclator privind temeiurile legale de 

reactivare – ca temei de reactivare al contractului reintegrarea (pe baza hotărârii 

judecătorești). În consecință, operarea se realizează prin accesarea secțiunii „Contracte” 

subsecțiunea „Reactivare” din câmpul „Încetare”, menționându-se data reactivării (data de la 

care salariatul este reintegrat), iar în câmpul „Explicație” se menționează numărul și data 

hotărârii judecătorești.  

Având în vedere că în extrasul Revisal prezentat de pârâtă figurează doar menţiunea 

„reactivare contract”, 25.05.2017, faţă de normele citate, Curtea admite acest capăt de cerere 

şi obligă pârâta să înscrie în registrul de evidenţă a salariaţilor menţiunile complete privind 

data şi temeiul reactivării contractului individual de muncă al reclamantei, potrivit anexei 13 

- Nomenclator privind temeiurile legale de reactivare, din Specificaţii Tehnice privind 

întocmirea şi transmiterea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor. 

În ceea ce privește capătul referitor la daunele materiale, în mod corect prima 

instanța a admis excepția autorității de lucru judecat. Reclamanta, prin apărători, face o 

suprapunere eronată între reintegrare și executarea raportului de muncă. Obligația de 

reintegrare decurge din decizia Curții de Apel nr. 857/2018 și orice aspect vizând executarea 

acesteia intră sub autoritatea de lucru judecat, potrivit art. 430 C.proc.civ. și interesează 

exclusiv aducerea la îndeplinire a dispozițiilor titlului executoriu, prin mijloacele de 

constrângere specifice fazei execuționale. În consecință, cererile ce au făcut obiectul deciziei 

inițiale, nr. 857/2018 a Curţii de Apel Iaşi, nu mai pot face obiectul unei noi proceduri 

jurisdicționale, instanța de dreptul muncii nemaiputând obliga angajatorul la ceea ce deja s-a 

statuat în mod definitiv.  

Principiul puterii de lucru judecat corespunde necesităţii de stabilitate juridică şi 

ordine socială, fiind interzisă readucerea în faţa instanţelor a chestiunii litigioase deja 

rezolvate şi nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din 

Convenția EDO, deoarece dreptul de acces la justiţie nu este unul absolut, el poate cunoaşte 

limitări, decurgând din aplicarea altor principii. În acest sens, Curtea a reamintit „că dreptul 

la un proces echitabil, garantat de art. 6 § 1 din Convenție, trebuie interpretat în lumina 

preambulului Convenției, care enunță preeminența dreptului ca element de patrimoniu 

comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale preeminenței 

dreptului este principiul securității raporturilor juridice, care presupune, printre altele, ca o 

decizie definitivă pronunțată de către o instanță nu trebuie repusă în discuție [a se vedea 

Brumărescu împotriva României (MC), nr. 28.342/95, pct. 61, CEDO 1999-VII].” 
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În acest sens, prezenta hotărâre nu poate nesocoti hotărârea judecătorească definitivă 

anterioară, al cărei conţinut este protejat prin efectul negativ al autorităţii de lucru judecat, 

iar soluția dată trebuie să asigure pertinenţa şi coerenţa statuărilor jurisdicţionale, ţinând cont 

de toate hotărârile pronunțate. Or, prin decizia nr. 857/2018 s-a dispus reintegrarea 

reclamantei pe postul deținut anterior și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu 

drepturile salariale și celelalte drepturi de care a beneficiat reclamanta de la data concedierii 

și până a data reintegrării. În consecință, pretențiile reclamantei vizând cuantumul 

despăgubirilor la care este ținută pârâtă, componența acestora poate face obiectul exclusiv al 

executării titlului anterior pronunțat și nu obiectul unei noi judecăţi. Reclamanta are la 

îndemână proceduri specifice referitoare la lămurirea întinderii titlului, atât sub aspectul 

cuantumului, cât și asupra întinderii în timp a acestuia, precum și proceduri execuționale 

specifice în condițiile în care apreciază că executarea voluntară de către pârâtă este doar 

parțială. 

Pentru aceste rațiuni, întrucât daunele solicitate au drept cauză juridică invocarea 

nerespectării conținutului deciziei nr. 857/2018, în mod corect prima instanța a admis 

excepția autorității de lucru judecat și a respins acest capăt de cerere. 

În ceea ce privește daunele morale, se reține de către instanța de apel că, potrivit art. 

253 alin. 1 C. Muncii, „angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor 

răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a 

suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii 

obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.”  

Daunele morale constau în reparația patrimonială a atingerii aduse valorilor care 

definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, la sănătatea 

şi integritatea corporală, la demnitate, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, 

creația științifică, artistică, literară sau tehnică (art. 252 C.civ.), enumerare ce poate fi privită 

ca limitativă. Se reţine de către instanţă că, în speță, condițiile angajării răspunderii civile a 

intimatei referitoare la fapta ilicită și vinovăție se subsumează considerațiilor anterioare 

referitoare la neexecutarea raportului de muncă și impunerea unei proceduri, cu 

nerespectarea condițiilor legale, lunga perioadă de timp în care reclamanta a fost lipsită de 

posibilitatea de a munci, efectele resimţite de reclamantă ca urmare a faptelor angajatorului. 

În ceea ce privește prejudiciul și legătura de cauzalitate, se reține că întreaga tergiversare a 

executării raportului de muncă a determinat reclamantei o stare de insecuritate și stres, cu 

consecințe directe asupra drepturilor protejate de art. 252 C.civ., sănătate, viață privată, în 

toate dimensiunile sale sociale și familiale, în accepțiunea autonomă dată de art. 8 din 

Convenția EDO (Case of I.B. v. Greece, 552/10/03.01.2014 - paragraf 67). Modul în care 

angajatorul a înțeles să acționeze, nerespectarea procedurile legale, tergiversarea repetată a 

luării oricăror măsuri organizatorice minimale care să îi permită reclamantei exercițiul 

funcției, refuzul intimatei-pârâte de a ţine cont de obligaţiile pe care legea le prevede în 

sarcina sa, urmările resimţite de contestatoare în plan psiho-social, toate aceste aspecte sunt 

de natură a susţine probator existenţa prejudiciului moral resimţit de reclamanta-apelantă. 

Astfel, depoziţia martorei A1, audiată la propunerea reclamantei, relevă efectele psiho-

afective suferite de reclamantă, aspecte susținute și de actele medicale depuse la dosar care 

confirmă un episod depresiv reactiv, pe fondul unor conflicte la locul de muncă anterioare. 

De altfel, atestarea martorei nu face decât să confirme un mecanism psihologic comun, în 

condițiile în care este recunoscută în mod unanim, influența factorilor de muncă asupra vieții 

de familie și sociale. Mai mult, aceste aspecte sunt în principal relevate scriptic, de 

corespondența e-mail depusă de reclamantă, din care rezultă cu prisosință efortul și energia 

depuse în scop persuasiv, de determinare a angajatorului la respectarea obligațiilor care îi 

revin. Sunt lungi e-mailuri în care chestiunile sunt abordate punctual și extensiv, cu solicitări 

de aducere la cunoștință a problemei sale către alți factori decidenți și cu rugămintea de 

abordare rațională și echilibrată a situației. Mai mult, la momentul când, ca urmare a trecerii 

timpului și a presiunii existente decurgând din lipsa certitudinii raportului de muncă, 

reclamanta acceptă toate condițiile angajatorului, acesta refuză orice răspuns, așa cum s-a 
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arătat anterior. Dreptul muncii își află funcția sa substanțială în asigurarea echilibrului dintre 

drepturile angajatorului și drepturile salariatului, oferind pârghii de protecție a celui din 

urmă, în condițiile în care acesta nu are nici resursele, nici pregătirea, nici siguranța 

economică pentru a putea să se opună cu succes angajatorului, când acesta adoptă o conduită 

ilicită. În consecință, este necesar ca intervenția jurisdicției muncii să aibă efect disuasiv, de 

natură a împiedica în viitor angajatorul să recurgă la acțiuni întemeiate pe deturnarea legii de 

la conținutul și finalitatea sa, mai ales în contextul în care se probează în cauză caracterul 

repetitiv al conduitei, stabilite judiciar, ca fiind ilicită, a angajatorului.  

În consecință, reținându-se întrunite condițiile răspunderii patrimoniale a 

angajatorului sub aspectul cuantificarea daunelor morale, este de reţinut că aceasta nu este 

supusă unor criterii legale de determinare. Stabilirea cuantumului acestora include o doză de 

aproximare avându-se în vedere consecinţele negative suferite de pe plan psihic, importanţa 

valorilor lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost 

percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, 

profesională şi socială. Având în vedere, pe de o parte, necesitatea ca drepturile părţilor din 

raporturile de muncă să fie exercitate cu respectarea legii, dar necesitatea acordării unei 

satisfacţii echitabile reclamantei, dar şi obligativitatea de a se respecta principiul judiciar al 

proporţionalităţii, având în vedere şi jurisprudența CEDO citată de pârâtă, văzută însă în 

contextul dedus judecăţii, caracterul repetitiv al acțiunilor ilicite, durata în timp, Curtea de 

apel admite în parte şi acest capăt de cerere şi, în consecinţă, obligă intimata-pârâtă la plata, 

în favoarea reclamantei, sumei de 10.000 euro cu titlu de daune morale, în echivalent în lei 

la data plăţii. Recunoașterea prin prezenta hotărâre a încălcării drepturilor persoanele 

nepatrimoniale ale reclamantei reprezintă ea însăși o formă de reparare a prejudiciului moral 

produs, iar suma de bani acordată satisface criteriul unei juste reparaţii a prejudiciului moral 

pretins.  

În consecinţă, pentru aceste considerente, având în vedere dispoziţiile art. 480 

C.proc.civ., Curtea admite apelul declarat de reclamanta X împotriva sentinţei civile nr. 

944/28 iulie 2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentință pe care o schimbă în parte; admite 

în parte acțiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâta SC „A” SRL şi 

obligă pârâta să își îndeplinească obligațiile ce decurg din executarea raportului de muncă 

încheiat cu reclamanta, ca urmare a reintegrării acesteia pe post, în baza Deciziei nr. 

857/2018 a Curții de Apel Iași, respectiv programarea și asigurarea condițiilor efectuării 

examenului medical de medicina muncii și predarea tuturor bunurilor necesare desfăşurării 

activităţii aferente postului de Key Account Manager. 

Curtea de apel constată că procedura de inducție solicitată de angajator reclamantei 

X la reluarea activității a avut caracter nelegal; obligă pârâta să înscrie în registrul de 

evidenţă a salariaţilor menţiunile complete privind data şi temeiul reactivării contractului 

individual de muncă al reclamantei, potrivit anexei 13 - Nomenclator privind temeiurile 

legale de reactivare, din Specificaţii Tehnice privind întocmirea şi transmiterea Registrului 

General de Evidenţă a Salariaţilor. 

Având în vedere schimbarea soluţiei primei instanţe determină efecte şi asupra 

cheltuielilor de judecată acordate, în temeiul art. 477 alin. 1 C.proc.civ. în corelare cu art. 

453 alin. 2 C.proc.civ., Curtea obligă reclamanta să îi plătească intimatei suma de 3.000 de 

lei cu titlu de cheltuieli de judecată la fond, păstrând restul dispozițiilor sentinței civile 

apelate ce nu contravin prezentei decizii, iar în baza art. 453 alin. 1 C.proc.civ. respinge 

cererea intimatei de obligare a apelantei la plata cheltuielilor de judecată în apel. 

 

5. Contestație împotriva deciziei de sancționare; nulitatea absolută a deciziei de 

sancționare; conținutul deciziei de sancționare; nemotivare 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii  

Indice alfabetic: contestație împotriva deciziei de sancționare; nulitatea absolută a deciziei 

de sancționare; conținutul deciziei de sancționare; nemotivare. 



37 

Temei de drept: art. 247 alin. 2 , 252 alin. 2 lit. a  din Legea nr. 53/2003 , modificată şi 

republicată- Codul Muncii , deciziile nr. 378/2004 şi 1230/2007 ale  Curții 

Constituţionale a României  

 

Prevederile art. 252 alin. 2 C. muncii instituie un caracter formal obligatoriu al 

deciziei de sancționare, sancțiunea nulității absolute intervenind în condițiile în care decizia 

angajatorului nu cuprinde  elementele expres precizate de dispozițiile art. 252 lit. a –f. 

În ceea ce priveşte menţiunea de la art. 252 alin. 2 lit. a Codul muncii, instanţa 

reţine faptul că în cuprinsul deciziei trebuie descrisă în concret fapta săvârșită de salariat, 

de o manieră care să permită analizarea tuturor elementelor constitutive ale abaterii 

disciplinare, respectiv elementul material constând în acţiunea sau inacţiunea săvârşită, 

data comiterii, rezultatul şi consecinţele produse, circumstanţele săvârşirii.  

Prin descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară nu se poate înţelege în nici 

un caz enumerare sau enunţare, ci prezentarea explicită a acestor aspecte care pot conduce 

la concluzia că fapta salariatului reprezintă o încălcare de către acesta a normelor de 

disciplină a muncii săvârşită în legătură cu munca sa, o înfrângere a obligaţiilor izvorâte 

din contractul individual de muncă. Prin „descrierea faptei” trebuie să rezulte în mod 

concret în ce a constat acţiunea sau inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin 

care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă 

sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor 

ierarhici. 

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

75/16.02.2021 

 

Prin sentința civilă nr. 1390/9 octombrie 2020, Tribunalul Iaşi a admis excepția 

nulității absolute a Deciziei Directorului General Regional al D.R.D.P. T nr. 647/28.05.2020 

și, în consecință: a admis contestația formulată de Sindicatul D.E.R., în numele și pentru 

contestatorul X, în contradictoriu cu intimata Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională Drumuri și Poduri T.; a constatat 

nulitatea absolută a Deciziei Directorului General Regional al D.R.D.P. T nr. 

647/28.05.2020, a obligat intimata să achite Sindicatului D.E.R. suma de 1190 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță reține următoarele: 

Prin Decizia Directorului General Regional al D.R.D.P. T. nr. 647/28.05.2020, s-a 

dispus sancționarea disciplinară cu avertisment scris a salariatului X, având funcția de 

controlor trafic în cadrul ACI Nădlac II, urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu, 

respectiv, pentru anumite vehicule transport marfă cu depășiri de mase/dimensiuni, pentru 

care s-au emis AST-uri în cadrul ACI Nădlac II, nu a fost o atașat în e-Tarifare documentul 

CMR. Abaterile imputate nu au fost individualizate în timp. 

Conform dispoziţiilor art. 252 din Codul muncii: „(2) Sub sancţiunea nulității 

absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere 

disciplinară; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, 

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

încălcate de salariat; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat 

în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la 

art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea; d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea 

disciplinară se aplică; e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; f) instanța 

competentă la care sancţiunea poate fi contestată ...”. 

În ceea ce priveşte lipsa descrierii faptei care constituie abatere disciplinară instanţa 

reţine următoarele aspecte: 
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Norma juridică redată mai sus este imperativă şi omisiunea oricăruia dintre 

elementele obligatorii enumerate de acest articol atrage nulitatea absolută a deciziei de 

sancţionare. Nulitatea absolută a deciziei de sancţionare disciplinară pentru nerespectarea 

cerinţelor de formă ad validitatem nu poate fi acoperită prin confirmare, prin arătarea 

faptelor abia în instanţă. În cazul nulităţii exprese, legea instituie o prezumţie iuris tantum de 

vătămare, astfel încât beneficiarul prezumţiei nu trebuie să dovedească faptul vătămării, ci 

doar neobservarea formelor legale. 

Având în vedere dispoziţiile art. 252 Codul muncii, se impune ca respectiva abatere 

să fie menţionată în mod concret, să reiasă cu claritate toate datele necesare individualizării 

faptei. Situaţia de fapt trebuie indicată în materialitatea ei şi nu sub forma unei generalităţi 

sau afirmaţii vagi (Tribunalul Suprem, col.civ., decizia nr. 1157/1964). Decizia de 

sancţionare nu poate fi completată cu elemente exterioare ce ar explica menţiunile generale 

din cuprinsul deciziei (în acest sens este şi decizia Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VII-a 

civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale, nr. 1857/R din 06.07.2007). 

Prin deciziile nr. 378/2004 şi 1230/2007 Curtea Constituţională a precizat că: „…în 

cazul conflictelor de muncă determinate de concedierea angajaţilor, instanţa judecătorească 

va determina legalitatea şi temeinicia deciziei de concediere în raport cu motivele de fapt şi 

de drept precizate de angajator în acea decizie, faţă de care salariatul şi-a pregătit şi formulat 

apărările. Ca atare, orice alte motive de fapt şi de drept, invocate ulterior, nu pot influenţa 

legalitatea şi temeinicia deciziei contestate, care se raportează la momentul emiterii 

deciziei”.  

Decizia de sancţionare reprezintă un act unilateral, manifestarea de voinţă a 

angajatorului, care nu trebuie să se adreseze justiţiei ori altor organe pentru a solicita 

încetarea raporturilor juridice de muncă cu un anumit salariat. În schimb, salariatul are tot 

interesul să conteste în justiţie măsura de sancţionare, dacă o consideră ca fiind luată fără 

motive legale şi de fapt întemeiate. Apărarea împotriva unei măsuri abuzive nelegale ori 

neîntemeiate de îngrădire a exerciţiului dreptului la muncă constituie un drept constituţional 

fundamental al salariatului. Acest drept îl poate exercita numai în cunoştinţă de cauză, 

respectiv dacă este informat în mod corespunzător despre motivele de drept şi de fapt pe 

care angajatorul şi-a întemeiat decizia şi mijloacele procedurale prin care poate contesta 

măsura luată. 

Aplicarea sancţiunilor disciplinare sunt permise cu respectarea unor condiţii de fond 

şi de formă riguros reglementate de legislaţia muncii, în scopul prevenirii eventualelor 

conduite abuzive ale angajatorului. 

Menţiunile şi precizările pe care în mod obligatoriu trebuie să le conţină decizia de 

aplicare a sancţiunii disciplinare au rolul, în primul rând, de a-l informa concret şi complet 

pe salariat cu privire la faptele, motivele şi temeiurile de drept pentru care i se aplică 

sancţiunea, inclusiv cu privire la căile de atac şi termenele în care are dreptul să constate 

temeinicia şi legalitatea măsurilor dispuse din voinţa unilaterală a angajatorului. 

Angajatorul, întrucât deţine toate datele, probele şi informaţiile pe care se întemeiază 

măsura dispusă, trebuie să facă dovada temeiniciei şi legalităţii acelei măsuri, salariatul 

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

prevăzute de textul de lege sunt necesare şi pentru instanţa judecătorească, în vederea 

soluţionării legale şi temeinice a eventualelor litigii determinate de actul angajatorului.  

În consecinţă, menţiunile şi precizările pe care trebuie să le cuprindă decizia sunt 

absolut necesare pentru ca salariatul sancţionat să-şi poată pregăti, organiza şi exercita 

apărarea, dar şi instanţei judecătoreşti, chemată să hotărască în privinţa legalităţii şi a 

temeiniciei măsurii contestate. 

Completarea deciziei cu toate datele prevăzute de textul de lege nu produce nicio 

dificultate pentru angajator, cerându-i doar atenţie şi responsabilitate. 

Prin descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară nu se poate înţelege în nici un 

caz enumerare sau enunţare, ci prezentarea explicită a acestor aspecte care pot conduce la 

concluzia că fapta salariatului reprezintă o încălcare de către acesta a normelor de disciplină 
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a muncii săvârşită în legătură cu munca sa, o înfrângere a obligaţiilor izvorâte din contractul 

individual de muncă. Prin „descrierea faptei” trebuie să rezulte în mod concret în ce a 

constat acţiunea sau inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a 

încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul 

colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

În jurisprudență s-a statuat că cerința descrierii faptei presupune și menționarea datei 

săvârșirii faptei în cuprinsul deciziei de concediere disciplinară. Aceasta rezultă, pe de o 

parte, din împrejurarea că orice faptă umană are coordonate de timp și de loc, iar pe de altă 

parte, din dispozițiile alin. (1) ale art. 252 C. muncii, care se referă în mod expres la data 

săvârșirii faptei. Omisiunea indicării datei săvârșirii faptei atrage nulitatea deciziei de 

concediere disciplinară (Curtea de Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze 

privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia civilă nr. 1530/R din 10 martie 2011).  

În cuprinsul deciziei contestate, nr. 647/28.05.2020, angajatorul face o descriere 

extrem de generică a faptei reținute ca abatere disciplinară („pentru anumite vehicule 

transport marfă cu depășiri de mase /dimensiuni, pentru care s-au emis AST-uri în cadrul 

ACI Nădlac II nu a fost o atașat în e-Tarifare documentul CMR”), fără a arăta care sunt 

acele vehicule, data la care s-au emis AST-uri, fără individualizarea abaterii/abaterilor 

disciplinare, cu dată, număr sau alte elemente de identificare. 

Prin urmare, decizia de sancţionare nr. 647/28.05.2020 a fost emisa de Directorul 

General Regional al D.R.D.P. T cu nerespectarea dispozițiilor  art. 252 alin. 2 lit. a din 

Codul muncii, decizia fiind lovită de nulitate absolută. 

Pentru considerentele expuse, instanţa de fond a admis excepţia nulităţii absolute a 

deciziei de sancţionare şi a constatat nulitatea absolută a Deciziei Directorului General 

Regional al D.R.D.P. T nr. 647/28.05.2020, reţinând totodată că nu se mai impune 

analizarea fondului contestaţiei. 

Raportat la dispoziţiile art. 453 C.proc.civ., la soluţia dată, solicitarea contestatoarei 

şi dovedirea cheltuielilor de judecată, a obligat intimata să achite reclamantei suma de 1190 

lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul apărătorului. 

Prin opinia separată în privinţa cheltuielilor de judecată, în sensul acordării acestora 

doar în limita onorariului de avocat, asistentul judiciar a opinat că, la stabilirea sumelor 

acordate cu titlu de cheltuieli de judecată, trebuie avut în vedere numai onorariul de avocat, 

nu şi contravaloarea transportului cu avionul/trenul şi a cazării avocatului la hotel din 

următoarele considerente: 

Potrivit art. 451 alin. 1 din Codul de procedură civilă: „(1) Cheltuielile de judecată 

constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor 

şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru 

deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, 

dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a 

procesului.” 

Potrivit art. 453 C.proc.civ.: „Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea 

părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată”. 

Potrivit jurisprudenței CEDO, un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor 

sale de judecată decât în măsura în care se stabilește caracterul real, necesar și rezonabil al 

cuantumului lor  (Hotărârea CEDO din 26 ianuarie 2016 în Cauza Muncaciu împotriva 

României, pct. 55, Cauza Morice împotriva Franţei (MC), nr. 29369/10, pct. 186, 23 aprilie 

2015 etc.). 

Realitatea cheltuielilor ţine de justificarea că ele au fost concepute într-o legătură 

strictă şi indisolubilă cu litigiul, au precedat sau au fost contemporane acestuia. 

Caracterul rezonabil al cheltuielilor semnifică faptul ca ele să nu fie exagerate. De 

asemenea, tot subscris caracterului rezonabil, ele trebuie să fie şi previzibile, adică să fie la 

timp recunoscute de cel împotriva căruia se fac, pentru ca acesta să aibă dreptul a le contesta 

şi combate. 
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Este de reţinut faptul că avocatul Sindicatului „D” face parte din Baroul Bucureşti, 

deşi sindicatul care reprezintă reclamantul are sediul în Iaşi.  

Este adevărat că partea are dreptul de a-şi angaja un apărător din orice barou doreşte, 

însă cheltuielile suplimentare generate de deplasarea la Iaşi şi cazarea avocatului nu pot fi 

apreciate ca fiind necesare şi rezonabile, în contextul în care Baroul Iaşi are cca. 900 avocaţi 

dintre care Sindicatul avea posibilitatea să aleagă pentru exercitarea dreptului său la apărare.   

Mai mult, documentele justificative pentru cheltuielile de judecată au fost depuse la 

dosarul cauzei la ultimul termen de judecată, fără a fi comunicate şi pârâtei pentru ca aceasta 

să poată contesta caracterul sau cuantumul acestor cheltuieli. 

Aşa cum a stabilit şi Curtea Constituţională în Decizia nr. 401 din 14 iulie 2005, 

prerogativa instanţei de a cenzura, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată este cu atât 

mai necesară cu cât respectivele cheltuieli urmează a fi suportate de partea potrivnică, dacă a 

căzut în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acestea să-i fie opozabile. Or, 

opozabilitatea sa faţă de partea potrivnică, care este terţ în raport cu convenţia de prestare a 

serviciilor avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă prin hotărârea judecătorească 

prin al cărei efect creanţa dobândeşte caracter cert, lichid şi exigibil.  

Raportat la considerentele expuse, în stabilirea cheltuielilor de judecată, se consideră 

că trebuie avute în vedere doar cheltuielile efectuate pentru onorariul de avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel intimata Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională Drumuri și Poduri T, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Consideră apelanta că în mod greşit prima instanţă a admis excepţia nulităţii absolute 

a deciziei de sancţionare cu nr. 647/28.05.2020 şi în consecinţă a admis contestaţia. 

Susţine că, pentru ca o faptă să constituie abatere disciplinară, trebuie să 

îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 247 alin. 2 din Codul muncii şi să fie prevăzută ca 

abatere disciplinară de fişa postului, contractul individual de muncă sau contractul colectiv 

de muncă. 

În speţa dedusă judecăţii este vorba de o inacţiune a reclamantului X, iar fapta pentru 

care a fost aplicată sancţiunea este descrisă concret Decizia nr. 647/28.05.2020, respectiv nu 

a ataşat în aplicaţia e-Tarifare documentul CMR pentru vehiculele transport marfa cu 

depăşiri de mase/dimensiuni controlate pentru care s-au emis AST-uri şi, mai mult decât 

atât, sunt menţionate aspectele care o individualizează, inclusiv data la care s-a săvârşit, 

respectiv pe perioada 01.01.2020 - 31.03.2020 şi, de asemenea, elementele concrete, 

respectiv punctul de control, postul intrare taxare în România în punctul de frontieră ACI 

Nădlac II unde îşi desfăşura activitatea. 

În acest sens nu poate fi vorba de o omisiune a indicării datei când s-au săvârşit 

faptele, precum şi locul unde au fost săvârșite, aşa cum greşit a reţinut şi interpretat prima 

instanţă de judecată, având în vedere că prin indicarea datei săvârşirii faptei continue 

(01.01.2020 - 31.03.2020) şi locul săvârşirii, se poate permite individualizarea faptei atât în 

timp cât şi în spaţiu. 

Fapta ce a condus la luarea măsurii de sancţionare este descrisă amănunţit şi detaliat, 

în sensul că este menţionat faptul că documentele CMR nu au fost ataşate întocmai doar 

pentru anumite vehicule de transport marfă, în speţă cele care aveau depăşiri de 

mase/dimensiuni şi pentru care s-au emis AST-uri, adică tocmai cele care aveau de achitat 

tarife şi care eventual se puteau verifica dacă au fost tarifate corect şi legal de către 

controlorii de trafic rutier din ACI Nădlac II. 

Vehiculele pentru care nu au fost ataşate documentele CMR în aplicaţie s-au 

constatat în urma analizării bazei de date e-Tarifare şi au fost extrase din aplicaţie, stând la 

baza documentaţiei în urma căreia a fost sancţionat reclamantul. 

De asemenea, eronat a reţinut prima instanţă de judecată faptul că nu a fost 

menţionat AST-urile pentru vehiculele care au fost verificate, deoarece contestatorul a fost 

sancţionat pentru altă faptă, respectiv de a nu ataşa CMR-urile. Or, CMR este un document 
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de transport al mărfii, iar AST este documentul care se emite doar în cazul în care vehiculele 

cântărite depăşesc masa maximă admisă. 

Solicită şi cenzurarea cheltuielilor de judecată acordate de prima instanţă, strict la 

onorariul de avocat, astfel cum în mod corect s-a opinat în opinia separată a asistentului 

judiciar, cu atât mai mult cu cât documentele justificative au fost depuse la ultimul termen 

de judecată, fără ca apelanta să poată lua act de acestea şi fără a putea invoca diminuarea 

sumei solicitate, având în vedere faptul avocatul ales al sindicatului are pe rolul Tribunalului 

Iaşi și al Curţii de Apel Iași un număr foarte mare de litigii în contradictoriu cu CNAIR SA 

şi astfel există suspiciunea rezonabilă că aceasta ar fi putut avea două sau mai multe litigii în 

contradictoriu cu CNAIR SA, în aceeaşi zi, ziua precedentă sau ziua următoare prezentului 

litigiu, iar pentru fiecare dosar putea solicita acordarea cheltuielilor constând în bilet avion 

sau cazare hotel, ceea ce ar genera un prejudiciu în bugetul Companiei, oricum afectat ca 

urmare a crizei sanitare. 

De asemenea, apreciază că cheltuielile suplimentare generate de deplasarea la Iași şi 

cazarea avocatului nu reprezintă cheltuieli necesare și rezonabile, sens în care solicită 

diminuarea cheltuielilor de judecată acordate de instanța de fond, de la suma de 1190 lei, 

strict la suma reprezentând chitanța cu onorariu de avocat. 

În drept invocă dispoziţiile art. 466 şi următoarele din noul Cod de procedură civilă. 

Intimatul formulează întâmpinare, apreciind corectă soluţia instanţei de fond raportat 

la prevederile art. 252 alin. l lit. a Codul muncii, având în vedere că în cuprinsul deciziei nu 

se menționează pentru care vehicule nu a fost ataşat în e-tarifare documentul CMR, când 

anume s-a întâmplat acest lucru. Menţionează intimatul că el lucra în ture, iar apelanta 

trebuia să identifice temporal când anume nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile. Astfel, în decizie 

se face referire la generalităţi care generează o situație de fapt ce nu poate fi verificată şi 

supusă cenzurii instanţei de judecată învestită cu soluţionarea contestaţiei. 

Descrierea generică a unor situații de fapt, fără a se indica în mod clar şi concret 

faptele săvârșite, fără indicarea datei de săvârșire a acestora, nu este suficientă, întrucât actul 

de sancţionare disciplinară este un act formal, iar conţinutul acestuia este impus prin norme 

imperative, sub sancţiunea nulității. 

Totodată, decizia de sancţionare reprezintă un act unilateral, manifestarea de voinţa a 

angajatorului, care nu trebuie să se adreseze justiţiei ori altor organe pentru a solicita 

încetarea raporturilor juridice de muncă cu un anumit salariat. În schimb, salariatul are tot 

interesul să conteste în justiție măsura de sancţionare, dacă o consideră ca fiind luată fără 

motive legale şi de fapt întemeiate. Apărarea împotriva unei măsuri abuzive nelegale ori 

neîntemeiate de îngrădire a exerciţiului dreptului la muncă constituie un drept constituţional 

fundamental al salariatului. Acest drept îl poate exercita numai în cunoştinţă de cauză, 

respectiv dacă este informat în mod corespunzător despre motivele de drept şi de fapt pe 

care angajatorul şi-a întemeiat decizia. 

Acest lucru se impunea cu atât mai mult cu cât decizia, aplicând sancţiunea 

avertismentului, a fost emisă fără efectuarea unei cercetări prealabile, singurul act prin care 

salariatul a fost înștiințat cu privire la imputarea unei abateri disciplinare fiind însăşi decizia 

de sancţionare. 

Dispoziţiile legale aplicabile impun ca descrierea faptei să se regăsească în cuprinsul 

deciziei de sancţionare, astfel încât, descrierea acesteia în alte documente nu satisface 

exigenta legii. 

Invocă dispoziţiile art. 79. din Codul muncii, apreciind că, prin asimilare, aceste 

dispoziţii legale urmează a se aplica şi în cazul deciziilor de sancţionare emise de angajator 

care nu vizează concedierea salariaţilor, ci doar sancţionarea lor. 

Lipsurile din decizie nu pot fi complinite prin acte extrinseci, întrucât actul 

sancționator are caracter unitar şi conţinutul prescris obligatoriu. Lipsa expunerii clare, 

precise şi concrete a faptelor lipsește angajatul de dreptul legal la formularea apărării şi 

lipsește instanța de judecată de posibilitatea exercitării unui control real şi efectiv asupra 

temeinicei abaterii reținute în sarcina sa. Astfel, indicarea generică, fără o data precisă, a 
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unor fapte neindividualizate, fără a se preciza data, împrejurările concrete, nu permite 

analiza temeiniciei unor astfel de fapte, intervenind în raport de acestea sancţiunea nulității 

deciziei pe temeiul dispoziţiilor art. 252 Codul muncii. 

Invocă jurisprudența în materie redând pasaje din hotărâri ale instanţelor 

judecătoreşti. 

În privinţa cheltuielilor de judecată, solicită a se observa că instanța a acordat 

onorariul de avocat, astfel încât, nu este justificat motivul de apel referitor la acordarea 

cheltuielilor de judecată. 

Pentru toate aceste motive, apreciază corectă soluţia instanţei de fond şi solicită 

respingerea apelului ca nefondat. 

În subsidiar, solicită trimiterea cauzei spre rejudecare, având în vedere faptul că 

instanța nu s-a pronunţat asupra fondului cauzei, ci a soluţionat cauza pe excepţie, conform 

art. 480 alin. 3 C.proc.civ. 

În drept, invocă dispoziţiile art. 460 și urm. C.proc.civ., Codul Muncii, Legea nr. 

62/2011. 

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

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

a) Verificând criticile formulate în raport de cuprinsul deciziei de sancţionare nr. 

647/28.05.2020 reţine Curtea de Apel următoarele: 

Prevederile art. 252 alin. 2 C. muncii instituie un caracter formal obligatoriu al 

deciziei de sancționare, sancțiunea nulității absolute intervenind în condițiile în care decizia 

angajatorului nu cuprinde elementele expres precizate de dispozițiile art. 252 lit. a -f. 

În ceea ce priveşte menţiunea de la art. 252 alin. 2 lit. a Codul muncii, instanţa reţine 

faptul că în cuprinsul deciziei trebuie descrisă în concret fapta săvârșită de salariat, de o 

manieră care să permită analizarea tuturor elementelor constitutive ale abaterii disciplinare, 

respectiv elementul material constând în acţiunea sau inacţiunea săvârşită, data comiterii, 

rezultatul şi consecinţele produse, circumstanţele săvârşirii.  

În cuprinsul deciziei contestate s-au reţinut la art. 1 alin. 3 că: „sancţionarea 

disciplinară a salariatului X potrivit celor prevăzute la alin. 1 este urmarea neîndeplinirii 

atribuţiilor de serviciu, respectiv pentru anumite vehicule transport marfă cu depășiri de 

mase/dimensiuni, pentru care s-au emis AST-uri în cadrul ACI Nădlac II, nu a fost atașat în 

e-Tarifare documentul CMR.”  

Reţine instanţa de apel faptul că dispoziţiile art. 252 alin. (2) din Codul muncii au ca 

scop asigurarea stabilităţii raporturilor de muncă, a desfăşurării acestora în condiţii de 

legalitate şi a respectării drepturilor şi îndatoririlor ambelor părţi ale raportului juridic de 

muncă. În acelaşi timp, sunt menite să asigure apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale 

salariatului, având în vedere poziţia obiectiv dominantă a angajatorului în desfăşurarea 

raportului de muncă. 

Angajatorul este cel care deţine toate datele, probele şi informaţiile pe care se 

întemeiază măsura dispusă, motiv pentru care trebuie să facă dovada temeiniciei şi legalităţii 

măsurii luate, salariatul putând doar să le combată prin alte dovezi pertinente.  

Potrivit art. 252 alin. (2) lit. a) Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, 

decizia trebuie să cuprindă descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară. Aşa cum s-a 

stabilit în doctrină şi jurisprudenţă, dispoziţia legală menţionată nu se referă la o descriere 

generică a faptei, angajatorul având obligaţia de a indica în mod concret abaterile 

disciplinare pentru care a emis decizia de sancţionare disciplinară, pentru a permite 

angajatului să-şi formuleze apărările şi pentru a permite instanţei să exercite controlul 

prevăzut de art. 252 alin. (5) din Codul muncii.  

Din punct de vedere jurisdicțional, dispoziţiile art. 252 alin. 2 lit. a şi b C. muncii, 

descrierea faptei şi indicarea prevederilor statutare, regulamentare sau convenţionale, 

apreciate de angajator ca fiind încălcate, se subsumează finalităţii protecţiei salariatului, 

legea impunând determinarea precisă a acţiunii/inacţiunii imputate, precum şi a normei 

pozitive şi exprese încălcate de angajat. Aceasta deoarece, potrivit art. 247 alin. 2 C.muncii, 
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o faptă, în materialitatea sa, poate constitui abatere disciplinară, în sens juridic, doar dacă 

prin conduita lui salariatul a încălcat o prevedere, în sens larg, aplicabilă și cunoscută de 

acesta. În acest sens, angajatorul va fi limitat de propriul act decizional emis, care constituie 

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

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

Or, analizând conţinutul deciziei de sancţionare aşa cum a fost acesta redat în 

prealabil se poate lesne observa că fapta sau faptele pentru care angajatorul a dispus 

sancţionarea disciplinară aşa cum este aceasta redată în cuprinsul art. 1 alin. 3 al deciziei 

contestate nu corespunde exigenţei unei descrieri suficiente a comportamentului omisiv al 

contestatorului care a determinat aplicarea sancţiunii disciplinare.  

Indicarea generică „pentru anumite vehicule nu au fost ataşate în e-Tarifare 

documentul CMR” nu îndeplineşte exigenţele unei descrieri adecvate a comportamentului 

angajatului ce constituie o abatere de la regulile de disciplina muncii. Inserarea în cuprinsul 

deciziei de sancţionare, în preambul acesteia, a intervalului 01.01.2020 – 31.03.2020, nu 

poate fi reţinută ca fiind indicarea datei săvârşirii faptei de către contestator, de vreme ce 

decizia menţionează că intervalul arătat reprezintă intervalul de verificare a bazei de date e-

Tarifare, interval care poate sau nu să coincidă cu cel în care contestatorului i se impută 

fapte omisive, verificările efectuate în baza de date acoperind activitatea tuturor angajaţilor 

care au desfăşurat activitate la punctul de control ACI Nădlac II.  

Lipsa indicării concrete a datei săvârşirii faptelor imputate contestatorului, dar şi a 

vehiculelor pentru care s-a omis atașarea în e-Tarifare a documentului CMR, atrage 

imposibilitatea verificării atât a numărului eventualelor faptelor omisive săvârşite de către 

contestator, cât şi a datei săvârşirii fiecărui act material în parte aspecte ce atrag concluzia 

insuficientei descrieri a faptei imputate, de natură a atrage nulitatea deciziei contestate. Prin 

urmare, concluzia instanţei de fond privind lipsa descrierii faptei din cuprinsul deciziei 

contestate este una judicioasă criticile apelantei sub acest aspect fiind nefondate.  

Susţinerea apelantei privind greşita reţinere de către instanţa de fond a faptei pentru 

care s-a dispus sancţionarea disciplinară respectiv „că nu a fost menţionat AST-urile” nu îşi 

regăseşte corespondent în considerentele instanţei de fond. În considerentele deciziei apelate 

se reţine de către judecătorul fondului că descrierea faptei este insuficientă, deoarece 

intimata nu a indicat „data la care s-au emis AST-urile”. 

De asemenea, mai reţine instanţa de apel că susţinerea apelantei privind faptul că 

vehiculele pentru care nu au fost ataşate documentele CMR în aplicaţie s-au constatat în 

urma analizării bazei de date e-Tarifare şi au fost extrase din aplicaţie, stând la baza 

documentaţiei în urma căruia a fost sancţionat contestatorul, este indiferentă în analiza 

legalităţii sentinţei câtă vreme datele concrete care au rezultat din analiza bazei de date nu au 

fost inserate în cuprinsul deciziei de sancţionare, singurul document în raport de care 

instanţa are a verifica îndeplinirea cerinţei formale a descrierii faptei. 

B) Cererea apelantei de cenzurare a cheltuielilor de judecată acordate la fond 

porneşte de la o lectură eronată a dispozitivului şi considerentelor instanţei de fond, instanţa 

a acordat cu titlu de cheltuieli de judecată suma de 1190 lei reprezentând contravaloarea 

onorariului de avocat, prin urmare susţinerile privind caracterul nerezonabil al cheltuielilor 

de transport sau lipsa dovedirii caracterului necesar şi util al acestora depășesc limitele a 

ceea ce prima instanţă a acordat. 

Pentru considerentele arătate, Curtea de Apel, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 

C.proc.civ., a respins ca nefondată cererea de apel formulată de Compania Naţională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcţia de Drumuri şi Poduri T împotriva 

sentinţei civile nr. 1390/09.10.2020 pronunţată de Tribunalul Iaşi, sentinţă pe care o 

păstrează. 

În temeiul dispozițiilor art. 453 C.proc.civ., având în vedere căderea în pretenţii a 

apelantei şi solicitarea intimatului de acordare a cheltuielilor de judecată în apel, reţinând 

faptul că prin factura şi ordinul de plată depuse la dosar s-a dovedit întinderea cheltuielilor 

solicitate, Curtea de Apel a obligat apelanta la plata în favoarea Sindicatului „D” Iaşi a 
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sumei de 952 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel, reprezentând contravaloarea 

onorariului de avocat.  

 

6. Contestaţie împotriva deciziei de concediere; contract de muncă pe durată 

nedeterminată; nulitate 

 

Cuprins pe materii: Dreptul muncii; 

Indice alfabetic: contestaţie împotriva deciziei de concediere, contract de muncă pe durată 

nedeterminată, nulitate; 

Temei de drept: art. 56 alin. 1 lit. i Codul muncii, art. 55 lit. a Codul muncii 

 

Cum societatea angajatoare nu a solicitat anterior pronunțarea nulității clauzei 

privind durata nedeterminată a contractului de muncă, astfel cum a fost modificată prin 

actul adițional nr. 30/01.06.2020, înlocuirea acestei clauze, pretins nelegale, nu se poate 

constata în prezenta cauză în scopul validării deciziei de încetare de drept a contractului de 

muncă. 

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

56/9.02.2021 

 

Prin sentinţa civilă nr. 982/15.10.2020 a Tribunalului Vaslui, în baza dispoziţiilor art. 

406 C.proc.civ., s-a luat act de renunţarea contestatorului la judecarea capătului de cerere 

privind obligarea societăţii intimate la plata daunelor morale; a fost admisă contestaţia 

formulată de contestatorul X în contradictoriu cu intimata Societatea pentru Lucrări Drumuri 

şi Poduri „R” SA şi, în consecinţă, s-a dispus anularea Deciziei nr. 30 emisă de intimata 

Societatea pentru Lucrări Drumuri şi Poduri „R” SA Bârlad pe data de 10.06.2020. Prima 

instanță a dispus reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior emiterii deciziei de 

încetare a contractului individual de muncă, a obligat intimata să îi plătească contestatorului 

drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate, precum şi celelalte drepturi de care ar 

fi beneficiat de la data încetării contractului individual de muncă până la data reintegrării 

efective, a obligat intimata să achite contestatorului suma de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli 

de judecată (onorariu avocat). 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că, potrivit înscrisurilor depuse la 

dosarul cauzei, contestatorul a avut raporturi de muncă cu intimata începând cu anul 2017, 

raporturi de muncă derulate în baza contractului individual de muncă pe perioadă 

determinată nr. 175/30.03.2017. 

Ulterior, în urma solicitării contestatorului şi a admiterii cererii de către conducătorul 

unităţii, contractul individual de muncă al contestatorului se modifică în sensul că, din 

contract individual de muncă pe perioadă determinată, se transformă contract în individual 

de muncă pe perioadă nedeterminată, încheindu-se în acest sens Actul adiţional nr. 

12/30.03.2020. 

La data de 10.06.2020 intimata emite Decizia nr. 30 prin care se dispune că, la data 

de 11.06.2020, încetează de drept contractul individual de muncă nr. 17 din 30.03.2017 şi 

actul adiţional nr. 12/30.03.2020 în temeiul dispoziţiilor art. 82 alin. 4 şi 5 precum şi a art. 

55 lit. a şi art. 56 alin. 1 lit. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 53/2003. 

Contestaţia este analizată de instanță în raport de temeiul de drept indicat în Decizia 

nr. 30/10.06.2020. 

Potrivit dispoziţiilor art. 55 lit. a coroborate cu cele ale art. 56 alin. 1 lit. i Cod 

muncii, contractul individual de muncă încetează de drept la data expirării termenului 

contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată. 
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Aşa cum s-a reţinut, contestatorul avea încheiat contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată astfel că temeiul de drept consemnat în Decizia nr. 30/10.0.6.2020 

este menţionat nelegal. 

De asemenea, potrivit art. 272 Codul muncii: „Sarcina probei în conflictele de 

muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la 

prima zi de înfăţişare”. 

Instanţa de fond mai constată că intimata nu a făcut nici măcar un minim de apărare, 

cu privire la contestaţia formulată de X. 

Dispoziţiile art. 80 Codul muncii prevăd: „(1) În cazul în care concedierea a fost 

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

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

şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul”. 

Faţă de cele solicitate de contestator prin cererea de chemare în judecată şi având în 

vedere soluţia pronunţată în cauză, instanţa de fond obligă intimata să îi achite 

contestatorului drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi 

de care ar fi beneficiat salariata de la data încetării contractului individual de muncă până la 

data reintegrării efective. 

Potrivit dispoziţiilor art. 453 C.proc.civ., instanța obligă intimata să achite 

contestatorului suma de 1.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat). 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel intimata Societatea pentru Lucrări de 

Drumuri şi Poduri SA pentru următoarele motive: 

În mod greşit instanța a apreciat că nu sunt aplicabile în cauza dispoziţiile art. 55 lit. 

a coroborate cu art. 56 alin 1 lit. i, întrucât: 

- așa cum a mai arătat, în mod greşit contractul de muncă al reclamantului a fost 

transformat din contractul individual de muncă avut pe perioada determinată în contract pe 

perioadă nedeterminată având în vedere că reclamantul este pensionar şi că în acest caz 

prelungirea contractului se putea face doar pe perioade determinate; 

- societatea intimată nu a avut nici o obiecţie ca reclamantul să cumuleze pensia cu 

salariul, dar numai prin contract pe perioadă determinată, conform art. 12, coroborat cu art. 

83 lit. g din Codul muncii. 

În cadrul societăţii pârâte s-a pus în discuţie de către acţionari o restructurare a 

societăţii, având în vedere dificultăţile financiare întâmpinate, cât şi modul defectuos al 

administrării de către fosta conducere. Tot fosta conducere a fost cea care a modificat 

contractul de muncă al reclamantului, aspect necunoscut în momentul în care s-a dispus 

reducerea postului reclamantului şi externalizarea serviciilor avute în atribuţii. Astfel, pentru 

restructurarea activității s-a avut în vedere personalul care cumula pensia cu salariul, 

persoane cu contracte determinate, etc. 

Avându-se în vedere aceste aspecte, s-a considerat că reclamantul avea contractul de 

muncă pe perioadă determinată, şi nu că s-a încheiat un contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată. 

Transformarea CIM pe perioadă nedeterminată a fost un abuz şi o încălcare a 

atribuţiilor directorului, întrucât acest atribut aparţine doar Consiliului de Administraţie, 

fiind organ abilitat să se pronunţe asupra acestei modificări. Analizând cererea făcută de 

reclamant privind modificarea contractului, cererea a fost făcută către director şi nu către 

Consiliul de Administrație așa cum prevede statutul societăţii. 

În concluzie, solicită instanţei de judecată admiterea apelului, modificarea în 

totalitate a sentinței civile nr. 982/15.10.2020, iar pe fondul cauzei solicită respingerea 

acţiunii formulate de X, ca nelegală şi netemeinică. 

În drept, invocă prevederile art. 470 şi urm. din Codul de procedură civilă. 

Intimatul X a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat, pentru următoarele motive: 

În fapt, prin cererea formulată, a învestit instanţa cu cererea de anulare a deciziei de 

concediere nr. 30/10.06.2020 emisă de apelantă şi repunerea părţilor în situaţia anterioară. 
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Aşa cum rezultă din înscrisurile de depuse la dosar, înscrisuri care susţin motivele 

contestaţiei formulate, decizia de concediere nu îndeplineşte cerinţele de legalitate impuse 

de Legea nr. 53/2003 republicată. 

Aşa cum în mod corect a reţinut şi instanţa de judecată, încetarea contractului 

individual de muncă în temeiul art. 56 alin. 1 lit. i) din Legea nr. 53/2003 republicată apare 

ca nelegal întocmită, părţile nefiind în prezenţa unui contract individual de muncă încheiat 

pe perioadă determinată pentru ca acesta să înceteze prin împlinirea termenului pentru care a 

fost încheiat. Prin actul adiţional nr. 12/30.03.2020 părţile au înţeles modificarea 

contractului individual de muncă iniţial încheiat din contract de muncă pe perioadă 

determinată, în contract de muncă pe perioadă nedeterminată. De la data încheierii şi 

asumării modificării, desfacerea contractului de muncă nu mai putea fi hotărâtă prin 

raportare la art. 56 alin. 1 lit. i) din Codul muncii, acesta nefiind aplicabil. 

Având în vedere că instanţa a fost învestită cu verificarea legalităţii deciziei de 

concediere, consideră că sentinţa atacată este una legală şi temeinică, fiind vorba despre o 

flagrantă şi evidentă încălcare a prevederilor contractuale prin raportarea la dispoziţiile art. 

56 şi urm. din Codul muncii, instanţa a dispus admiterea cererii. 

În ceea ce priveşte raţiunile invocate de apelantă, având în vedere caracterul nelegal 

al conţinutului deciziei, acestea apar ca nerelevante speţei. Cu toate acestea, urmează a se 

observa că nici motivele invocate cu privire la aspectele de ordin financiar nu au fost 

justificate în fapt, dincolo de faptul că ele nu pot fi avute în vedere în raport de temeiul legal 

al concedierii. 

Având în vedre că decizia emisă nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, pentru 

apărarea drepturilor conferite de legislaţia specială şi datorită caracterului distinct al 

normelor aplicabile intimatului a exercitat drepturile conferite prin intermediul unei 

persoane cu cunoştinţe de specialitate sens în care, în mod corect, ca urmare a admiterii 

acţiunii, instanţa a dispus obligarea părţii în culpă la plata cheltuielilor de judecată. 

În acest context, apreciază că sentinţa civilă nr. 982 pronunţată de Tribunalul Vaslui 

în data de 15.10.2020 este legală şi temeinică, motiv pentru care solicită instanţei să o 

menţină, cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. 

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

dispoziţiilor legale aplicabile, Curtea de apel constată că apelul este nefondat. 

Prima instanță a făcut o aplicare corectă a legii, considerentele de fapt și de drept ce 

au stat la baza soluției pronunțate fiind pertinente, astfel că, în cele ce urmează, vor fi făcute 

numai anumite precizări, Curtea însușindu-și constatările primei instanțe. 

Referitor la criticile din apel, Curtea constată că apelanta a dispus, începând cu data 

de 11.06.2020, încetarea de drept a contractului de muncă al reclamantului, conform art. 55 

lit. a) coroborat cu art. 56 alin. 1 lit. i din Codul muncii. 

Este necontestat faptul că reclamantul a fost angajat al apelantei începând cu anul 

2017 pe perioadă determinată, în baza contractului individual de nr. 175/30.03.2017. 

Pe perioada derulării raporturilor de muncă, așa cum de altfel a reținut și prima 

instanță, părțile au convenit modificarea perioadei pentru care acest contract a fost încheiat, 

contractul individual de muncă pe perioadă determinată transformându-se în contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată, astfel cum rezultă din actul adiţional nr. 

12/30.03.2020. 

Curtea constată că, în raport de conținut, natura deciziei contestate este una de 

încetare a contractului individual de muncă în temeiul art. 55 lit. a raportat la art. 56 alin. 1 

lit. i Codul muncii. 

Or, câtă vreme prin actul adițional nr. 12/30.03.2020 părțile au convenit modificarea 

perioadei pentru care a fost încheiat contractual individual de muncă, fiind astfel eliminat 

termenul extinctiv stipulat în contractul individual de muncă nr. 175/30.03.2017, constatarea 

încetării raportului de muncă în baza art. 55 lit. a, coroborat cu art. 56 alin. 1 lit. i) din Codul 

muncii, este nelegală și neîntemeiată. 
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Prin motivele de apel, societatea angajatoare conturează ideea unei concedieri 

fundamentate pe prevederile art. 65 din Codul muncii, ca urmare a unei reorganizări 

determinate de dificultățile financiare întâmpinate, concediere în cadrul căreia era vizat 

personalul care cumula pensia cu salariul și care avea contract individual de muncă pe 

perioadă determinată. 

Obiectul acțiunii deduse judecăţii îl constituie legalitatea și temeinicia deciziei nr. 30 

din 01.06.2020, de încetare de drept a contractului individual de muncă, emisă de apelantă. 

Or, în raport de obiectul acţiunii, din punct de vedere procedural, legalitatea și 

temeinicia deciziei de concediere se analizează exclusiv prin raportare la conținutul său 

intrinsec și la normele legale în vigoare, pe baza actelor avute în vedere la momentul 

edictării sale. În acest sens, în cuprinsul deciziei nr. 30/01.06.2020 apelanta a reţinut 

dispozițiile art. 55 lit. a și art. 56 alin. 1 lit. i Codul muncii raportat la art. 82 alin. 4 și 5 

Codul muncii. 

Prin urmare, decizia contestată în cauză nu poate fi analizată prin prisma dispozițiilor 

art. 65 alin. 1 Codul muncii, astfel cum se invocă prin cererea de apel. 

Nu pot fi primite nici susținerile apelantei referitoare la o eventuală nulitate a actului 

adițional prin care contractul individual de muncă încheiat cu reclamantul a fost transformat 

în contract pe perioadă nedeterminată. Pentru a putea primi eficiența juridică în sensul 

invocat de apelantă, nulitatea actului adițional trebuia valorificată pe cale judiciară, potrivit 

dispozițiilor art. 57 alin. 6 și 7 Codul muncii, care stipulează: „Constatarea nulității și 

stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părților. Dacă părțile 

nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de instanța judecătorească”. 

Cum societatea angajatoare nu a solicitat anterior pronunțarea nulității clauzei 

privind durata nedeterminată a contractului de muncă, astfel cum a fost modificată prin actul 

adițional nr. 30/01.06.2020, înlocuirea acestei clauze, pretins nelegale, nu se poate constata 

în prezenta cauză în scopul validării deciziei de încetare de drept a contractului de muncă. 

Pentru aceste considerente, constatând că motivele de apel invocate nu sunt incidente 

în cauză, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 1 C.proc.civ., Curtea respinge ca nefondat 

apelul. 

Reținând culpa procesuală a apelantei, Curtea, în baza disp. art. 453 alin. 1 

C.proc.civ., apelanta Societatea Pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri „R” SA a fost obligată 

să plătească intimatului X suma de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 

 


