
         
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                NOTA 

 
privind aprobarea rezultatul analizei cauzelor care au condus la efectuarea platilor cu titlul 

de despagubiri si cheltuieli de judecata unui angajat SNN in baza unei sentinte civile 
definitive in cadrul unui litigiu de munca  

 
 

I. Introducere 
 
In perioada 06.09.2021 – 17.12.2021, Curtea de Conturi a Romaniei (Departamentul IV, Directia 2) a 
efectuat o acțiune de verificare la SNN cu tema “Control situației, evoluției si modului de administrare a 
patrimoniului public si privat al statului, precum si legalitatea realizării veniturilor si a efectuării 
cheltuielilor”.  
In data de 14.12.2021, auditorii publici externi au finalizat controlul si au depus la Societatea Nationala 
Nuclearelectrica S.A. („SNN”) Proiectul de Raport de control incheiat ca urmare a actiunii cu tema 
„Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului precum 
si legalitatea realizarii veniturilor si a efectuarii cheltuielilor” („Raportul de control”); acest raport a fost 
depus in forma finala la SNN la data de 17.12.2021. Punctul 4.2 din Raport include constatarea care se refera 
la recuperarea despagubirilor stabilite de instantele de judecata pentru care au fost efectuate de SNN plati in 
suma de 142.699,80 lei. Totodata, Raportul de control precizeaza urmatoarele: „Auditorii publici externi 
recomanda conducerii entitatii dispunerea de masuri in vederea analizarii cauzelor care au condus la 
efectuarea platilor cu titlul de despagubiri/cheltuieli de judecata, in vederea identificarii persoanelor 
vinovate de producerea pagubei inregistrare ca urmare a acestor plati, prezentarea si aprobarea 
rezultatului analizei in Consiliul de Administratie si AGA, dupa care, se va pune in aplicare hotararea 
acestora.” („Recomandarea”). 
 

II. Implementarea Recomandarii dispuse prin Raportul de control 
 
Prin Decizie emisa de Directorul General a fost constituita o Comisie prin care s-a dispus analizarea 
cauzelor ce au condus la plata drepturilor salariale indexate, majorate si actualizate, a contributiilor 
la bugetul asigurarilor sociale si a cheltuielilor de judecata platite unui angajat SNN in baza sentintei 
civile definitive nr. 6406/15.11.2019, dosar 6632/3/2019. 
 
Prin sentinta civila nr. 6406/15.11.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a 
conflicte de munca si asigurari sociale, sentinta ramasa definitiva prin decizia nr.3831/28.10.2020 
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, SNN a fost obligata la plata catre reclamantul Botea 
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Ceciliu Lucian a unei despagubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate si actualizate si 
cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul in lipsa masurii de concediere, incepand cu 
data concedierii si pana la reintegrarea efectiva. 
  
Despagubirea platita de catre SNN catre Botea Ceciliu Lucian a fost in valoare de 145.119,50 lei 
din care 137.955 lei, suma deductibila reprezinta salarii nete iar suma de 7.164,50 lei cheltuieli de 
judecata la care s-a adaugat suma de 103.173 lei, suma deductibila reprezentand contributia SNN 
la bugetele asigurarilor sociale.  
 
Comisia constituita in cadrul SNN a intocmit raportul, concluziile fiind urmatoarele: 
 
“In urma analizei, Comisia a constatat ca, in speta, au fost respectate toate procedurile si 
regulamentele aplicabile, precum si textele de lege si prevederile CCM al SNN.  

Luand in considerare contextul relevat in sectiunea precedenta, consideram ca SNN nu a 
incalcat prevederile art. 253, 254 Codul muncii privind raspunderea patrimoniala a salariatilor, 
din urmatoarele motive: 

1) nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 247 alin. (1) din Codul Muncii, pentru 
atragerea raspunderii salaritilor ce au instrumentat aceasta speta. Art. 274 al.1 prevede 
ca: „Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune 
sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele 
legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.” 

 
Astfel, pentru ca o faptă să aibă caracter ilicit și să fie calificată abatere disciplinară, trebuie să 
întrunească anumite elemente constitutive, asemănătoare ca structură cu cele ale infracțiunii, și 
anume: obiectul (relațiile sociale de muncă, ordinea și disciplina la locul de muncă), persoana 
fizica care sa aiba calitatea de angajat si vinovatia acelui angajat,legatura cauzala prezumandu-
se. 
In speta, nu s-a savarsit abaterea descrisa de auditorii externi, deoarece SNN nu poate atrage 
raspunderea salariatilor in lipsa existentei cumulative a tuturor conditiilor pe care legea le impune. 

Astfel, nu s-a savarsit nicio fapta ilicita (abatere) deoarece nu exista vinovatia salariatilor.Acestia 
au respectat toate procedurile, au analizat faptele, au adunat probele si a fost luata o decizie cu 
buna-credinta si cu respectarea prevederilor legale, neexistand o fapta culpabila a persoanelor 
implicate in luarea acestei decizii. Nu exista un prejudiciu, asa cum este definit ca si pierdere 
produsa ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite de către o persoană cu atribuţii în administrarea 
patrimoniului. Desi redactarea actuala a Codului civil nu cuprinde si o definitie expresa a notiunii 
de “fapta ilicita”, totusi, exista anumite prevederi disparate (de ex., art. 1357 alin. 1 – “Cel care 
cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl 
repare”) in cuprinsul codului care fac referire la aceasta notiune si, foarte important, practica 
judiciara in materie a dus la configurarea principalelor trasaturi ale acestei notiuni. Astfel: “Prin 
fapta ilicită se înţelege acţiunea sau inacţiunea care are ca rezultat încălcarea drepturilor 
subiective sau a intereselor legitime ale unei persoane. Pentru a fi considerată ilicită fapta trebuie 
să fie contrară legii şi regulilor de convieţuire socială sau bunelor moravuri [C. Ap. Târgu-Mureş, 
s. civ., dec. nr. 1000/1999]”. In esenta, deci, fapta ilicita generatoare de prejudiciu este fapta care 
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este contrara legii si regulilor de convietuire sociala sau bunelor moravuri. Or, dupa cum deja am 
aratat mai inainte, o astfel de fapta nu poate fi considerata, in niciun caz, o fapta ilicita iar 
prejudiciul nu exista, nefiind intrunite conditiile prevazute de lege. 

Suma achitata de societate nu este prejudiciu ci reprezinta drepturi banesti acordate in baza unei 
sentinte civile executorie si definitiva. Aceasta suma a fost platita in baza unei hotarari 
judecatoresti definitive conform art. 622 al.2 si 3 NCPC care prevede ca o obligatie stabilită prin 
hotărârea unei instanţe  si care nu este adusa la indeplinire de bunavoie se  face prin executare 
silită, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, 
penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de 
executare. Mai mult decat atat, potrivit art. 287 Cod penal (Nerespectarea hotararilor 
judecatoresti) alin.1 lit. d) din Codul Penal, neexecutarea hotararii judecatoresti prin care s-a 
dispus reintegrarea in munca a unui salariat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amenda.Asadar plata acestor sume a fost o obligatie pentru societate, nu o facultate. 
 
Cu privire la inexistenta prejudiciului analizând o excepție de neconstituționalitate, Curtea 
Constituțională a reținut la considerentul 31. din Decizia nr. 698 din 6 octombrie 2020 referitoare 
la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii (M.O.    1265 din 21 decembrie 2020): 
Referitor la susținerea potrivit căreia dispozițiile de lege criticate nu țin cont de situația 
angajatorului, astfel că drepturile și interesele sale pot fi vătămate, Curtea a reținut că angajatorul 
nu suferă o pierdere patrimonială, ci își execută obligațiile bănești la care angajatul era îndrituit 
în lipsa actului nelegal/netemeinic al angajatorului. Obligarea la executarea contractului 
încălcat și obligațiile pecuniare care decurg din acest lucru nu reprezintă o pierdere patrimonială, 
ci constituie expresia protecției principiului securității raporturilor juridice civile, principiu 
inerent unui stat de drept. Totodată, Curtea a arătat că situația financiară a angajatorului nu poate 
reprezenta un argument pentru a fi scutit de plata despăgubirilor datorate salariatului, întrucât, 
dacă s-ar accepta această ipoteză, s-ar ajunge în situația în care măsura anulării concedierii să 
fie lipsită de substanță, mai ales dacă angajatul nu ar cere reintegrarea (Decizia nr. 1.267 din 27 
septembrie 2011). 

 
Or, considerentele deciziilor Curții Constituționale sunt obligatorii (art. 31 alin.1 din Legea nr. 
147/1992: Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data 
publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”), așa încât 
considerăm că nu se poate reține nici că ar exista un prejudiciu rezultat din plata către salariatul 
concediat a drepturilor acordate de instanțele de judecată urmare a anulării unei deciziei de 
concediere și urmare a reintegrării (drepturile salariale indexate și actualizate de la data 
concedierii și până la data plății efective). 

 
În legătură cu efectele deciziilor Curții Constituționale, în ceea ce privește atât considerentele, cât 
și dispozitivul acestora, Curtea a reținut că, în jurisprudența sa, a statuat în mod constant că 
puterea de lucru judecat ce însoțește deciziile Curții Constituționale se atașează nu numai 
dispozitivului, ci și considerentelor pe care se sprijină acesta, inclusiv efectului general obligatoriu 
al deciziilor de constatare a neconstituționalității (Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 
17 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 26 ianuarie 
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1995, sau Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 291 din 4 mai 2010). 

 
Prin urmare, întrucât toate considerentele din cuprinsul unei decizii sprijină dispozitivul acesteia, 
Curtea a reținut că autoritatea de lucru judecat și caracterul obligatoriu al soluției se răsfrâng 
asupra tuturor considerentelor deciziei (a se vedea Decizia nr. 392 din 6 iunie 2017, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 30 iunie 2017, paragraful 52). 

 
În consecință, considerăm că, atâta vreme cât Curtea Constituțională a statuat în cuprinsul 
Deciziei nr. 698 din 6 octombrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 
dispozițiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O.1265 din 21 decembrie 
2020) că angajatorul nu suferă o pierdere patrimonială, nu se poate reține un eventual prejudiciu 
rezultat din plata despăgubirilor datorate salariatului la cererea căruia instanțele de judecată au 
anulat o decizie de concediere, reintegrarea și plata salariilor indexate și actualizate. 
 
Astfel,  in urma analizarii intregului context, a hotararilor instantei, a textelor de lege, a 
deciziilor Curtii Constitutionale si a jurisprudentei aplicabile consideram ca despagubirea egala 
cu drepturile salariale indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat salariatul in lipsa masurii de concediere, in suma de 145.119,50 lei inclusiv cheltuieli 
de judecata, la care ne-a obligat instanta, nu se poate incadra in categoria prejudiciilor.  
 
In concluzie, nu exista o fapta ilicita a societatii, ca element care sa fi produs un prejudiciu si 
nici celelalte conditii necesare/obligatorii pentru existenta raspunderii patrimoniale. 
 

2) Imputarea prejudiciilor generate de astfel de decizii judecatoresti poate fi facuta numai 
in masura si in conditiile in care deciziile judecatoresti in cauza stabilesc o eventuala rea-
creadinta a societatii in luarea deciziei de concediere, ceea ce, in cazul SNN, nu s-a 
intamplat.  Atata timp cat nu exista o culpa a SNN prin angajatii sai cu privire la speta 
analizata, existand cauze obiective care nu puteau fi inlaturate (interpretarea instantelor 
judecatoresti a unor situatii de fapt) si care se incadreaza intr-un risc normal al serviciului, 
nu exista nicio justificare pentru care SNN ar trebui sa recupereze aceste sume care au fost 
platite in baza unei hotarari definitive in conformitate cu prevederile legale. Instantele de 
judecata sunt libere sa judece potrivit propriei constiinte si consideram ca SNN a luat o 
decizie cu buna-credinta si cu respectarea prevederilor legale, neexistand o fapta culpabila 
a persoanelor implicate in luarea acestei decizii. 
 

3) In cauze similare, (jurisprudenta) -instantele au considerat ca deciziile de concediere sunt 
temeinice, iar faptul ca hotararea judecatoreasca nu a fost favorabila SNN nu conduce 
automat la prezumptia existentei unei fapte ilicite, a vinovatiei, prejudiciului si per 
ansamblu la atragerea in mod adutomat si fara drept de apel a raspunderii salariatilor. 
Si doctrina, asa cum am detaliat in Nota de relatii, este in sensul ca am luat o Decizie 
legala si temeinica, in respectul argumentelor si rationamentelor teoreticienilor dreptului 
muncii. 
 

4) În temeiul art. 254 alin. 2 Codul muncii, salariaţii nu răspund de pagubele provocate de 
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forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele 
care se încadrează în riscul normal al serviciului. 

 
Prin Decizia nr. nr. 17/2016 Dosar nr. 1151/1/2016 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 993 din 
09/12/2016) Înalta Curte de Casație și Justiție face distincția între situațiile în care intervine 
răspunderea patrimonială a salariatului astfel: 
Potrivit art. 254 din Codul muncii, salariaţii răspund patrimonial pentru pagubele materiale 
produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor. 
Or, vina salariatului presupune ca fapta săvârșită să vizeze neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu – cu intenție sau din culpă - stabilite prin contractul 
individual de muncă, fişa postului, regulamentul intern sau alte decizii ale angajatorului. 
Or, angajatii au actionat in îndeplinirea unor sarcini de serviciu; sub acest aspect neexistand nicio 
culpă din partea salariatilor, fiecare dintre ei indeplinindu-si sarcinile de serviciu. 
Din simpla împrejurare că legiuitorul a prevăzut calea contestației la decizia de sancționare 
disciplinară/ concediere, rezultă că acesta a anticipat/ presupus că este posibil ca decizia emisă de 
angajator cu privire la persoana cercetată poate fi greșit/ neîntemeiat emisă și a considerat necesar 
să o supună controlului instanțelor judecătorești. 
Răspunderea presupune vinovăţia salariatului, care trebuie dovedită de angajator. Angajatorul 
este ţinut să probeze care obligaţie specifică a fost încălcată, iar raspunderea nu este solidara ca 
in dreptul civil, ci fiecare dintre prezumptivii vinovati va fi tinut raspunzator in măsura în care a 
participat la producerea prejudiciului. Or, câtă vreme nu se poate dovedi reaua-credință în 
adoptarea măsurii de concediere din lipsa unor probe în acest sens (martori, înscrisuri), simpla 
identificare a unui eventual prejudiciu adus angajatorului prin efectele anulării deciziei de 
concediere nu poate conduce, fără dovada vinovăției, la recuperarea unui asemenea eventual 
prejudiciu. 
Prin urmare, pentru fiecare angajat SNN SA ar trebui să identifice forma de vinovăție (intenție sau 
culpă), să o dovedească și, în plus, să stabilească și dovedească măsura în care ar fi contribuit la 
producerea prejudiciului prin adoptarea măsurii de concediere, ceea ce este practic imposibil, 
neexistand probe in acest sens. 

 
Deci, avand in vedere ca: 

i) masura concedierii a fost luata in buna credinta, in temeiul legii, pe baza abaterilor 
numeroase si repetate,  

 ii) instantele nu au identificat cauze care sa inlature aceasta buna credinta a SNN, 
iii) in cauze similare instantele au considerat ca deciziile de concedire sunt temeinice 
iv) nu se identifica o fapta ilicita a societatii ca element generator de prejudiciu, precum 
si celelalte conditii necesare existentei raspunderii patrimoniale,  
v) Curtea Constitutionala prin Decizia 698/2020 (M.O.1265 din 21 decembrie 2020) a 
statuat că angajatorul care plateste o despagubire angajatului in temeiul unei hotarari 
judecatoresti nu suferă o pierdere patrimonială,  

 
concluzia este ca drepturile salariale indexate, majorate si actualizate si cheltuielile de judecata 
platite lui Botea Ceciliu Lucian in urma litigiului de munca, nu reprezinta un prejudiciu si, ca 
urmare nu pot constitui obiectul unei actiuni de recuperare, aceste cheltuieli fiind in sarcina 
societatii, prin urmare nefiind necesara identificarea unor persoane vinovate de producerea 
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acestui presupus prejudiciu.” 
 

III. Propunere 
 
Avand in vedere cele mentionate mai sus precum si faptul ca, potrivit prevederilor Legii nr. 94/1992 
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi si Regulamentului emis de Curtea de Conturi 
a Romaniei, recomandarile formulate de auditorii publici externi in rapoartele de control sunt 
obligatorii pentru entitatea auditata, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor rezultatul analizei cauzelor care au condus la efectuarea platilor cu titlul de despagubiri 
si cheltuieli de judecata unui angajat SNN in baza unei sentinte civile definitive, astfel cum este 
prezentat la pct. II din prezenta Nota.  
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