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Grefier: Simona Cincu Griin 

Pe rol pronunţarea asupra acţiunii fonnulată de reclamantul Sindicatul Unirea din 
Penitenciarul Tg Mureş, în numele şi pentru membr i de sindicat Bob Sergiu Ştefan, 
Cerghizan Dorin, Luca Valer Sorin jr. Orăşan Sergiu Horea şi Suciu Dorin , în 
contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Tg Mureş, având ca obiect litigiu privind funcţionarii 
pub lici (Legea Nr.188/1999 ). 

Fără citarea părţilor. 

S-a făcut referatu l cauzei, după care: 
Se constată că mersul dezbaterilor şi susţineri le în fond a le părţilor sunt 

consemnate în încheie rea de şedinţă din data de 25 iunie 2019, care face parte integrantă din 
prezenta sentinţă, când pronunţarea s-a amânat pentm data de 1 O iulie 2019 şi apoi pentru data 
de azi. 

TRIBUNALUL, 

Prin cererea formulată şi înregistrată. la Tribunalul Mureş în data de 14 mrutie 2019 
sub nr.5 30/ 102/2019 , reclamantul Sindicatul Unirea din Penitenciarul Tg Mures, în numele şi 

pentru membri de sind icat Bob Sergiu Stefan, Cerghizan Dorin, Luca Valer Sorinjr., Orasan 
Sergiu Horea , Suciu Dorin, în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Tg Mures a sol icitat 
obligarea pârâtului la recalc ularea indemnizaţii lor cuvenite pentru per ioada concediului de 
odihnă aferent anilor 20 16, 20 17 şi 2018 , până la data plăţii efective, actualizat cu indicele de 
inflaţie, pentru membr ii de sindicat Unirea din cadrul Penitenci arului Tîrgu Mureş, în funcţie 
de data angajării . 

În motivare reclamantul a arătat că în fapt cei mai sus enumeraţi sunt membri ai 
Sindicatului Unirea şi au calitatea de funcţionari publici cu statut spec ial în cadrul 
Penitenciarului Tîrgu Mureş. Prevederile art. 87 din Legea nr. 293/2004 privi nd Stat utul 
funcţionarilor publici cu statut specia l din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, statuează 

că 'funcţionarii publici cu statut special din sistemul administra/iei penitenciare beneficiazâ 
în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru 
personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguran{ă naţionalâ ". 

În conform itate cu prevederile art. 5 din H.G. nr. 1294 I 200 1, perioada în care un 
cadru militar în act ivitate, care lucrează în locuri de muncă sau activităţi cu condiţii deosebite, 
spec iale sau a lte condiţii spec ifice, a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară 
de muncă, se consideră că activ itatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncăjn.~re a 
lucrat , la data ivir ii situaţii lor respective. /,;::~:;-n1-~~ 
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Potrivit art. 14 din H.G. nr.1946/2004 existenţa condiţiilor deosebite - vătămătoare, 
grele sau periculoase - la locul de muncă, se stabileşte potrivit prevederilo r legale . 

Pe baza dete1minărilor făcute, potrivit alin. (1), prin ordin al minis trului justiţiei se 
stabilesc categoriile de funcţionari publici din sistemul administraţiei penitenciare ca re îşi 
desfăşoară efectiv activitatea în locur i de muncă cu condiţi i deosebite - vătămătoare, grele sau 
periculoase, precum şi durata concediu lui de odihnă suplimentar de care acestea beneficiază 
în fiecare an calendaristic. 

Conform art. 89 din Legea nr . 293 I 2004, dispoziţiile prezentei legi se completează, 
după caz, cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii. Conform art. 150, al. l din Codul 
Muncii, pentru perioada concediului de odihnă, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de 
concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu 
caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de 
muncă / acordul colectiv de muncă. 

Conform art. 7 lit. m din Legea nr. 153/2017 ven itul salarial al personalu lui din 
sectoru l bugetar cuprinde salariile de bază, solde le de funcţie/salariile de funcţie, soldele de 
grad/salarii le gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de 
comandă, indenmizaţiile de încadrare, indemnizaţiile lunare şi, după caz, compensaţiile, 
indemnizaţiile, sporurile, majorările, adaosurile , primele şi premiile, precum şi alte drepturi în 
bani şi/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categor ii de persona l din sectoru l bugetar . 

La nivelul Penitenciarului Tîrgu Mureş, modul de calcul al indemnizaţiei pentru 
concedii de odihnă nu a respectat aceste d ispoziţii legale. Conform adresei nr. 704 79 / 
09.09.2015 a Ministeru lui Justiţiei, elemente le componente ale indemnizaţiei acordate 
funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministeru lui Justiţiei , pe perioada 
concediului de odihnă sunt următoarele: 

cuantumul brut al salariuluifimcţiei de bază: 
cuantumul brut al sporului pentru activită/i de culegere, prelucrare , ver(ficare 

şi valorificare a informaţiilor, investiga/ii, acţiuni şi intervenf ie cu un grad ridicat de risc sau 
în condiţii de pericol deosebit: 

cuantumul brut al sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare; 
valoarea brută stabilită conform art.5 alin.(]) din Legea nr. 285 I 2010. 

În conformitate cu art. 81 (1) din Legea nr. 293/2004 priv ind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut specia l din Administraţia Naţională a Penitenciarelor "prevederile prezentei 
legi se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministeru l Justiţiei ş i L i bertăţilor 
Cetăţeneşti". 

Reclamantul a mai arătat că având în vedere că la nivelul Penitenciarului Târgu Mureş 
nu se aplică modul de calcul al indemnizaţiei de conced iu la fel ca şi pentru funcţionarii 
publici cu statut special din cadru l Ministerului Justiţiei, ne aflăm în prezenţa unei 
discriminări potrivit art. 5 din Codu l Muncii în care se prevede faptu l că "în cadrul relaţiilor 
de muncă funcţionează pr incip iul egal ităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii." 
Totodată, art. 38 din Codu l Muncii consacră teoria dreptur ilor câştigate în dreptul muncii, 
motiv pentru care salariaţ ii nu pot renunţa la drepturi le ce le sunt recunoscute prin lege". 

Potrivit art. 38 (1) din OG nr. 64/2006 privind salar izarea şi alte dreptur i ale 
funcţionarilor public i cu statut special din sistemu l administraţiei penitenciare , "funcţionarii 
publici cu statut spec ial din sistemul administraţiei penitenciare , pe timpul cât se află în 
delegare, detaşare, incapac itate temporară de muncă, conced iu de odihnă, concediu de 
maternitate , alte concedi i plătite, precum şi învoiri plătite care se acordă în baza dispoziţiilor 
legale în vigoare, primesc salariile de bază şi celelalte drepturi băneşti avute, inclusiv 
sporurile de care benefici ază, potrivit legii . În aplicarea art. 54 al ordonanţei menţionate, 
Mini strul Justiţiei a emis Ordinul nr. 399/C/2007 , prin care s-au aprobat normel e 
metodologice de aplicare a OG nr. 64/2006. 
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În cont inuarea reclama ntu l a invocat excepţia de nelegalitate a pct. 26.1 din OMJ 
399/C/2007, pct. 15( 1) din Anexa nr.5 şi pct. 7(1) din Anexa nr. 5.3 la OMJ 399/C/2007 , 
care v in în contradicţie şi adaugă în mod nepermis la dispoziţiile Legii nr, 293 /2004 şi OG 
64/2006, care sunt acte normative cu forţă superioară şi în aplicarea cărora au fost emise. 

Pct. 26 . 1 din OMJ 399/C/2007 prevede că "prin drepturi băneşti avute se în(eleg 
indemnizafiile şi sporur ile care se plătesc în raport de timpul efectiv lucrat pe baza unor 
pontaje întocmite fn acest sens, cu excepţia situaţiei în care persoanele respective se află în 
delegare şi sun t detaşate şi desfăşoară activităţi în locuri pentru care se află astfel de sporuri 
şi indemniza/ii" , 

Anexa nr. 5 la OMJ pct. 15(1) prevede că sporul pentru munca în condiţii deosebit de 
periculoase , condi/ii periculoase sau condif ii vătămătoare se acordă proporţional cu timpul 
lucrat În astfel de condiţii. la locurile de muncă, fără a depăşi 170 ore in medie, lunar. în 
program normal de lucru . 

Anexa 5.3, pct. 7(1), este aplicabilă la acordarea sporurilor pentru condiţii gre le de 
muncă şi cupr inde dispoziţii ident ice cu cele prevăzute la pct. 15( 1) din Anexa nr. 5 : "sporul 
pentru condiţii gre le de muncă se acordă pentru timp ul efectiv lucrat în astfe l de condiţii, fată 
a se depăşi 170 de ore în medie lunar, şi se calculează la sa lariul de bază lunar". 

Pe baza acesto r prevederi, ce se cons tituie în norme de aplicare, pârâtul a aco rdat 
persona lului reclamant toate sporu rile prevăzute de lege, mai puţin sporuri le pentru condiţi i 
vătămătoare şi grele de muncă , pe motiv că în perioa da concediului de odihnă sa lar iatul nu se 
mai află la locu l de muncă expert izat din punct de vede re al condiţiilor deosebit e -
vătămătoare, grele sau pe riculoase -, funcţionarii publi ci cu statut special neputând beneficia 
de aceste sporuri. De exemp lu, în cursul unei luni , în care sunt 160 de ore lucrătoare şi au fost 
efectuate concediu de odihnă 80 de ore lucrătoare, se acordă sporurile pentru condiţii 
vătămătoare şi gre le de muncă numai pentru cele 80 de ore lucrate efect iv. 

Potrivit bulet inelor de determinare/măsurare eliberate de organele competente ale 
Ministerului Sănătăţii, membrii de sindicat reclamanţi lucrează în mod permanent în condiţii 
muncă. vătămătoare şi condiţii grele de muncă, motiv pentru care beneficiază de sporuri le 
prevăzute la Anexa nr. 5.1.C şi Anexa 5 la OMJ nr. 399 /C/2007. în acest sens, solicităm 
instanţei să emită o adresă către Penitenc iarul Tîrg u - Mureş, prin care să solicite comunicarea 
de către instituţia angajatoare a buletinelor de determinare/măsurare eliberate de organele 
competente ale Mini sterului Sănătăţii, pr in care se certifică faptul că fiecare membru de 
sindicat lucrează în condiţii vătămătoare şi gre le de muncă. 

OMJ 399/C /2007 şi OG 64/2006, acte normative care sunt date în ap licarea Legii 
293 /2004, privind Statut ul funcţionarilor publi ci cu statut special din Administraţia Naţională 
a Pen itenciarelor, sunt caracteri zate de principiul subordonării faţă de legea adoptată de 
Parlamentul României , caracter istica lor generală decurg ând din următoarele trăsături: 

să fie compatibi le cu Constituţia şi legi le (să nu conţină dispoziţii contrare); 
să respecte ierarhia forţei juridice a actelor normati ve super ioare ; 
să respecte procedura legală a adoptării şi elaborării lor. 

Introducerea în cuprinsu l OM J 399 /C/2007 a normei potri vit căreia sporurile se plătesc 
în raport de timpul efectiv lucrat pe baza unor pontaj e întocmite în acest sens, cu excepţia 
situaţiei în care persoanele respective se află în delegare şi sunt detaşate şi desfăşoară 
activităţi în locuri pent ru care se află astfel de sporuri şi indemnizaţii res pectiv că sporul 
pentru în condiţii deosebit de periculoase , condiţii periculoa se sau condiţii vătămătoare se 
acordă proporţional cu t impul lucrat în astfel de condiţii, la locurile de muncă, fără a depăşi 
170 ore în medie, lunar, în program normal de lucru contravine, art . 38(1) d in OG 64/2006 , 
art. 36 din Legea 293 /2004, art . 150 din Codu l Muncii şi art. 5 din HG 1294/2QQ1 încalcă 
principiul ierarhiilor legii , limitând drepturi care sunt prevăzute în acte norma{h-ce10JJ„-f~H1ă 
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Au mai arătat că în susţinerea excepţiei de nelega litate, fiecare reclamant just i fică un 
interes legitim , născut, actual şi direct , are calitate procesuală activă, iar spre deosebir e de 
acţiunea directă, excepţia de nelegalitate nu este l imitată de nişte termene, astfel că actul 
administrativ nelegal va putea fi atacat oricând pe cale de excepţie. 

Hotărârea CJUE din 15 septembr ie 2011 dată în cauza C- 155/1 O, în care s-a rele vat (la 
paragrafe le 19, 20, 22, 23 şi 24 ), că "expresia "concediu anual plătit", care figurează la 
articolul 7 alineatul (I) din Direct iva 2003/88, are drept senmificaţie făptui că, pe dura ta 
„concediului anual" în sensul acestei directive , remuneraţia trebuie menţinută şi că, altfe l 
spus, lucrătorul trebuie să primească remuneraţia obişnuită pentru această perioadă de repau s 
(a se vedea Hotărârea din 16 martie 2006, Robinson D Steele şi alţi .i, CD13 l/04 ş i CD25 7/04, 
Rec., p. ID2531 , punctul 50, precum şi Hotărârea Schult zDHoff şi alţii , citată anter ior, 
punctul 58). 

Astfel , obiectivul cerinţei de a plăti acest conced iu este acela de a pune lucrătorul, în 
timpul concediu lui menţionat, într-o situaţie care este, în ceea ce priveşte salariul , 
comparabilă cu perioadele de muncă (a se vedea Hotărârile citate anterior Rob inson D Steele 
ş i alţii , punctul 58, şi SchultzDHoff şi alţii, punctul 60).Or, atunci când remuneraţia primită 
de lucrător este compusă din mai mu lte eleme nte, stabilirea remuneraţiei obişnuite şi , prin 
urmare , a sumei la care lucrătorul respectiv are dreptu l pe durata conced iului anua l impune o 
analiză specifică. Aceasta este situaţia în cazul remuneraţiei unui pilot de linie în calitate de 
membru al persona lului navigant al unei compan ii de transpo1turi aeriene , care este compusă 
dintr-o sumă fixă anuală şi din prime variab ile legate de timpul petrecut în zbor şi de timpul 
petrecut în afara bazei. 

În această privinţă, trebu ie constatat că, deşi structura remuneraţie i obişnuite a unui 
lucrător, ca atare , intră în sfera de ap licare a dispoziţiilor şi a practic ilor reglementate de 
dreptul statelor membre , aceasta nu poate avea un impact asupra dreptului lucrătorului, 
menţionat la punctul 19 din prezenta hotărâre, de a se bucura, în perioada de repaus şi de 
relaxare, de condiţii economice comparabi le cu cele privind perioada în care îş i exercită 
activitatea. 

Astfel, otice inconven ient legat în mod intrinsec de executarea sarcinilor care revin 
lucrătorulu i potr ivit contractului său de muncă şi care este compensat printr -o sumă de bani ce 
intră în calculul remuneraţiei globa le a lucrătorului, precum timpu l petrecut în zbor în cazul 
piloţilor de linie, trebuie să facă parte în mod obligato riu din suma la care l ucrătorul are 
dreptul pe durata concediului anual." 

Interpretarea dată de instanţa europeană este, aşadar, în sensul că scopul indemnizaţiei 
de concediu este acela de a pu ne salariatul într -o situaţie comparabilă cu perioadele de muncă, 
pentru excluderea oricărui risc ca lucrătorul să nu îşi efectueze concediul , dată fiind 
perspecti va încasării unei diminuate prin neacordarea unor drepturi băneşti de care ar fi 
beneficiat dacă s-ar fi aflat în activitate. 

În considerarea ce lor mai sus enunţate, s-a solicitat recalcularea indemnizaţiilor 
cuvenite pentru perioada conced iului de odilrnă aferent anilor 20 l 6, 2017 şi 20 I 8, până la data 
plăţi i efect ive, actua lizat cu indicele de inflaţie, pe ntru membrii de sindicat Unirea din cadrul 
Penitenciarului Târgu Mureş, în funcţie de data angajării, prin includerea sporw-ilor pentru 
condiţii vătămătoare şi gre le de muncă. 

În drept , şi-au înteme iat acţiunea pe dispoziţiile Legii nr . 554 / 2004 a contenci osului 
administrativ, Codul muncii, OG 64/2006, O.U.G. nr. 137 / 2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor forme lor de discriminare, H.G . m . 1294 l 2001, H.G. m.1946 / 2004, 
Legea m. 293 / 2004, Legea m. 285 / 2010 şi Legea m. 157 / 20 17. 

Pârâtul Penitenciarul Tg Mureş a formulat Întâmpinare şi a solicitat: respin gerea 
cererii de chemare în judecată. 
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În motivare a arătat că OMJ 399/C/2007 a fost emis pentru punerea în apl icare a 
prevederilor OG 64/2006 privind salarizarea funcţionarilor publ ici cu statut spec ial din 
administraţia penitenciarelor. 

Conform OG 64/20061 , art. 38 alih . l "(l) Funcfionarii publici cu statut special din 
sistemul administra/iei penitenciare , pe timpul cât se află în delegare, detaşare, incapacitate 
temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate, alte concedii plătite. 
precum şi fnvoiri plătile care se acordă în baza dispoziţiilor legale în vigoare, primesc 
salariile de bază şi celelalte drepturi băneşti avute, inclusiv sporurile de care beneficiazâ, 
potrivit legii." 

O.M.J. 399/C/2007- precizează noţiunea "drepturi băneşti" prevăzută de art .. 38 din 
0 .G. nr. 64/2006, la Pct.26.1, şi stabileşte că: ,,prin dreptur i băneşti avute se înţeleg 
indemnizaţiile şi sporurile care nu se plătesc în raport de timpul efectiv lucrat pe baza unor 
pontaje întocmite în acest sens, cu excepţia situaţiei în care persoanele respective se află în 
delegare şi sunt detaşate şi desfăşoară activităţi în locuri pentr u care se află astfel de sporuri şi 
i ndernnizaţi i. 

Funcţionarii publici cu statut spec ial din sistem u l administraţiei penitencia re conform 
reglementărilor art . 36 lit. ,,e" din Legea nr.293 /2004 , coroborat cu prevederile HG 1946/2004 
au dreptul la concediu de odihnă anual plătit a cărui durată se stabileşte în zile calendaristice 
în raport de vechime lor în serviciu şi la concediu de odihnă suplimentar acordat pentru 
activitatea desfăşurată în condiţii deosebite-vătămătoare , grele sau periculoase, stabilit 
potrivit legii, pe baza determinărilor făcute 

Prin OMJ nr.405 /C/2 008 au fost stab ilit categoriile de funcţionari publici din sistem 
care îşi desfăşoară act ivitatea în locuri de muncă deosebite vătămătoare , grele sau 
periculoase , precum şi durata concediu lui de odihnă suplimen tar de care acestea beneficiază 
în fiecare an calendaristic. Durata conced iului de odihnă se stabileşte proporţional cu timpul 
efectiv lucrat în astfel de condiţii. 

Pentru perioada concediu lui de odihnă, drepturile salariale se acordă potrivit 
prevederilor art. 38 alin. I din OG 64/2006. Astfe l trebui e să se facă distincţie înt re 
indemnizaţia de conced iu prevăzută de Codul Muncii care se determină ca o medie zilnică a 
drepturilor salariate din perioada anterioară concediu lui şi care nu poate fi mai mică decât 
salariul de bază, indemnizaţiile şi spomr ile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada 
respectivă anterioară celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de 
concediu de odihnă şi dreptur ile salariate acordate funcţionarilor publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare pe timpu l cât se află în concediu de odihnă întrucât 
prevalează norma specială fată de norma generală. 

Sporurile de care beneficiază reclamanţi i, potrivit legii pe perioada conced iului de 
odihnă sunt sporurile cu caracter pe1manent, care nu sunt acordate pe bază de pontaj (prezenţă 
efectivă sub incidenţa factor ilor de r isc). 

Sporurile care nu sunt acordate pe perioada concediului de odihnă sunt cele cu caracter 
variab il, care au la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către 
autorităţi le abilitate în acest sens, sau prevederi legislative speciale, a căror acordar e ,este 
condiţionată de prezenţa efectivă a factori lor de risc ş i a muncii efective,în acele condiţii. 

Având în vedere că prin legile anuale de salarizare ulterioare anulu i 201 O până în 
prezent, s-a prorogat aplicab ilitatea prevederi lor art. 21 din Legea-cadru nr. 284 /2010, cu 
modificările,şi completările ulterioare , (art. 6 alin. (1) din OUG 57/2015 prevede faptul acesta 
se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017), sporuri le acordate în sistemul administraţiei 
penitenciare care fac parte din salariul lunar brut, sunt acordate în baza reglementărilor 
anterioare (OMJ 399/2007) . 

Legea cadru nr. 284 /2010, prevede la Anexa VII - art . 4, faptu l că "funcţionarii publici 
cu statut special din sistemu l administraţiei pen itenciare au dreptu l la sa lar iu ţ~al\,c~,e se 
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comp une din salariu l funcţiei de bază, indemnizaţii , compensaţii, sporur i, prime , premii şi din 
alte drepturi salariale". La alin (3) este definit "Sa lariul funcţ ie i de bază ca fiind compus din 
sa lariul de funcţie, sa lariul gradului profes ional deţinut, gradaţi i ş i , după caz, sa lariul de 
comandă." 

Tot prin Legea nr.284 /2010 art. 22 alin (2) se precizează: "Suma sporurilor, 
compensaţi ilor, prime lor şi i ndemnizaţi i lor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază, 
so lda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.'· 

A vând în vedere limitarea sporurilor la max im 30% încă de la apariţia Legii -cadru 
330 /2009, în vederea păstrării nivel ului sa lariulu i brut în plată la dec embrie 2009, prin art. 1 
alin 5) din Legea 285 /20 10 s-a reglem enta t fap tul că sporuri le stabi lite prin leg i sa u hotărâri 
ale Gu vernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009 şi care au fost acordate în anul 20 I O 
ca sume co mpensatorii cu caracter tran zitoriu; sau, după caz ca sporuri la data reîncadrării se 
introduc în salariul de bază, în i ndemnizaţia de încadra re brută. lunară, respect iv în 
so lda/sa lariul de funcţie, fără ca prin acordarea lor să conducă la creşteri salaria le,a lte le decât 
cele prevăzute de lege. 

Prin Anexa S la OMJ 399/C/2007, respecti v pct.15(1 ) se stipulează că sporul pentru 
munca în condiţii deosebit de pericu loase, condiţii per iculoase sau cond iţii vătămătoare se 
acordă proporţional cu timpul lucrat în astfel de condiţii la locur ile de muncă. fără a depăşi 
170 de ore în medi e, lunar , în program nor mal de lucru. 

Ţinând cont de faptu l că în perio ada conced iului de od i hnă sa lariatul nu se mai află la 
loc ul de muncă expe1tizat din punct de a l condiţii lor deosebit vătămătoare, gre le sa u 
pericu loase, s-a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a putea beneficia de aceste 
sporuri. 

În raport de aceste con siderente , s-a apreciat că prev ederile OMJ 399 /C/2 007 au fost şi 
sunt în concordanţă cu pre veder ile norm elo r de tehnică legislativă. 

Ac tul norma tiv astfel criticat , nu vine decâ t să expliciteze pre vede4ril e ordonanţei de 
salarizare, iar dispoziţiile acestuia sunt în spiritul HG 28 I /I 993 .Astfe l pentru a se putea 
aco rda aces te sporur i, este necesară determinar ea şi expert izarea loc urilor de muncă prin 
prisma risc urilo r de îmbolnăvire profesională sa u accidentare. Dacă am interpreta riscul de 
îmbolnăvire sau accidentare ex istent la locul de muncă subzistă şi î n perioada conce diu lui de 
odihnă sau incapa cita te temporară de muncă, ar co ntra veni prev ede rilor HO 281/1993, 
hotărâre în care au fos t stipul ate expres condiţiile în care se acordă acest spor. 

În perioada conce d iului de odihnă-salariatul/funcţionarul public cu statut speci al, 
deoarece nu se mai află în locul de muncă expertizat din punctu l de veder e al condiţiilor de 
muncă, nu poate benefic ia /pre4t inde această indemnizaţie. Chiar din invocarea art.150 alin . I 
C M, se prevede în se nsul că: 

Pe de altă parte, deşi prevede rile att.89 din Legea nr.293 /2004 prevăd în sensul că 
„dispoziţiile prezente i legi se completează, după caz, cu prevederil e cup rinse în legis laţ ia 
muncii ". totuşi în măsura î n care există dispoziţii proprii şi spec ifice ce reglementează 

drepturile funcţionarilor publi ci cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare , 
trimiterea la Codul Muncii nu are suport. 

S-a opinat că raportar ea la prev ederi le HO m.1294 /2001 în prezenta cauză, se poate 
face doa r din perspec tiva vizată de art.4 alin.I al aces tui act nom1ativ, respect iv cea pri vind 
încadrarea întregii perioade de muncă a cadrelor militar e în activitate în cond iţii deos ebi te 
spec iale şi alte condiţii, în vederea stabilir ii dreptur ilor de pens ie. Tot în acelaşi sens se face 
ş i trimit erea la pre vederi le art.5 al actu lui normati v enunţat, perioada în care un cadru militar 
în activitate , care lucrează în locu ri de muncă sau activităţi cu condiţii deosebite , speciale sau 
alte condiţii specifi ce, a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă se 
consideră timpu l în care ac tivitatea s-a desfăşurat în cond iţ i i le locului de muncă în ca re a 
lucrat la data ivirii situaţiilor res pective . Cu alte cuv inte, funcţionarul public cu statut spec ial 
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beneficiază de cele două categorii de sporuri pe rmanente şi cele ce ţin de prezenţa efectivă la 
locul de muncă precum şi de concediul suplime ntar, iar timpul lucrat în acest condiţii precum 
şi perioadele conced iilor de odihnă sau pen tru incapaci tate temporară de muncă, valorează 
vechime în muncă în conditii deosebite spec iale şi a lte condiţii de care se ţine cont în vederea 
stabilirii drepturilor de pens ie. 

Analizând acte le şi lucrările dosarului tribunalul reţine următoarele: 
Reclamanţii, angajaţi ai Penitenc iarului Tg. Mureş, au calitatea de funcţionari cu 

statut specia l, iar prin cererea de faţă aceştia au sol icitat recalcularea indemnizaţiilor cuvenite 
pentru perioada concediului de odihnă aferent anilor 2016,2017 şi 2018, în funcţie de data 
angajării, prin includerea sporurilor pentru condiţi i vătămătoare şi pentru condiţii grele de 
muncă. 

Potrivit dispoziţiilor art. 38 (1) din OG nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi 
ale funcţionari lor pub lici cu statut specia l din sistemul administraţiei penitenciare, 
'fimC(ionarii publici cu statul special din sistemul administra{iei p enitenciare, pe timpul cât 
se află în delegare, detaşare. incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă. 

concediu de maternitate, alte concedii plătite, precum şi învoiri plâtite care se acordă În baza 
dispo=if iilor legale În vigoare. primesc salariile de bază şi celelalte drepturi băneşti avute. 
inclusiv sporurile de care beneficiază, potrivit legii." 

Normele metodologice de aplicare a OG nr. 64/2006 s-au aprobat pr in Ordinul nr. 
399 /C/2007 al Ministrului Justiţiei, prin care la pct. 26.l se prevede că ''prin drepturi băneşti 
avute se În(eleg indemnizaJiile şi sporurile care se plătesc în raport de timpul efectiv lucrai pe 
ba=a unor pontaje Întocmite În acest sens. cu excepf ia situa(iei în care persoanele respective 
se află În delegare şi suni detaşate şi desfăşoară activităţi în locuri pentru care se află asţf'el 
de :iporuri şi indemniza/ii"'. 

Anexa nr. 5 la OMJ pct. 15( 1) prevede că sporul pentru munca În condif ii deosebit de 
periculoase. condifii periculoase sau condif ii vătămătoare se acordă proporfional cu timpul 
lucrat În a.s~fel de condi{ii. la locurile de muncă, foră a depăşi 170 ore În medie. lunar . În 
program normal de lucru. 

Anexa 5.3 , pct. 7(1 ), este aplicabilă la aco rdarea sporurilor pentru condiţii grele de 
muncă şi cuprinde dispoziţii identice cu cele prevăzute la pct. 15(1) din Anexa nr. 5 potrivit 
cărora : "sporul pentru condiJii grele de muncă se acordă pentru timpul efectiv lucrat în astfel 
de condi{ii. foră a se depăşi 170 de ore În medie lunar. şi se calculează la salariul de ba=ă 
lunar·· . 

În ceea ce priveşte excepţia de nelegalitate invocată de reclamanţi cu privire la 
dispoziţiile legale mai sus arătate, tribuna lul reţine că potrivit dispoziţiilor art. 4 alin 4 din 
Legea nr . 554/2004, acte le adm inistrative cu caracter nonnativ nu pot forma obiect al 
excepţiei de nelegalitate, controlu l judecătoresc al acestora exercitându-se de către instanţa de 
contencios administrativ în cadrul acţ iunii în anulare, drept pentru care va resp inge excepţia în 
discuţie ca inadmisibilă. 

În ceea ce priveşte fondul cauze i, instanţa reţine faptul că potrivit art. 150 alin ( 1) din 
Codul Munc ii de principiu „ Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de 
o indemni=a(ie de concediu care nu poate.fi mai mică decât salariul de bază. indemniza(iile şi 
sporurile cu caracler permanent cuvenite pentru perioada respectivă.·· 

Contrar susţinerilor pârâtu lui din prezenta cauză, sporurile solicitate de reclaman\i a fi 
incluse în indemnizaţia de concediu sunt sporuri cu caracter pcnnanent. chiar dacă sunt 
stabilite în considerarea unor condiţii spec ifice de muncă, având la bază buletinele de 
determinare sau după caz de expertizare emise de autorităţile abilitate în acest sens, iar dreptul 
reclamanţilor de a beneficia de includerea acestor sporuri în indemnizaţia de concediu există 

atâta timp cât ele au fost incluse în indemnizaţia primită pentru perioada de lucru efef}iv~..,.. 
~" ţ\\ 
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Interpretarea de mai sus este în deplină concordanţă şi cu principiile dreptului naţional 
şi cu cele ale dreptului Uniunji Europene. În acest sens se reţine că în Hotărârea CJUE din 15 
septembr ie 201 1, dată în cauza C-155/ 10, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut la 
paragrafele 19,20,22-24 , că expresia .. concediu anual plătit"' care figurează la art. 7 alin I din 
Directiva 2003 /88, are drept semnificaţie faptul că pe durata concediului anual , remuneraţia 
trebuie menţinută, astfel spus , lucrătorul trebuie să primească remuneraţia obişnuită pentru 
această perioadă de repaus. De asemenea, s-a reţinut că treb uie constatat că deşi structura 
remuneraţiei obişnuite a unui lucrător ca atare, intră în sfera de ap licare a d i spoziţiilor şi 

pract icilor reglementate de dreptul statelor membre. aceasta nu poate avea un impact asupra 
dreptului lucrătorului de a se bucura , în perioada de repaus şi de relaxare, de condiţii 
economice comparabile cu cele privind perioada în care îşi desfăşoară activitatea. 

Interpretarea dată de instanţa europeană este aşadar, în sensul că scop ul indemnizaţiei 
de conced iu este acela de a pune salar iatul într-o situaţie comparabilă cu perioade le de muncă, 
pentru excluderea oricărui risc ca acesta să evite efectuarea concediului dată fiind perspectiva 
încasării unei sume diminuate. 

Cu toate că excepţia asupra legalităţii dispoziţiilor legale cu privire la modul de calcul 
a indemnizaţiei de concediu , pe care pârâtul îşi întemeiază apărările, nu poate fi primită, 
tribunalul văzând că textele de lege în discuţie sunt în contradicţie cu princ ipii le de drept 
consacrate , inclusiv la nivelul Uniuni i Europene, va face aplicarea cu prioritate a acestora din 
urmă. 

Se mai impune a se preciza că prin adresa nr. 704 79 I 09 .09.2015 a Ministerului 
Justiţiei , referitor la modul de calcul al indemnizaţiei aferente conced iului de odihnă pentru 
funcţionari publici cu statut spec ial din cadrul acestui minister, s-au indicat ca elemente 
componente cuantumul brut al salariului junc/ iei de bază;cuantumul brut al sporului p entru 
activi tă/ i de culegere, prelu crare. verificare şi valorificare a i11forma(iilor. investiga/i i. 
ac{iuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc sau în condi(ii de pericol deosebit:cuantumul 
brut al sporului pentru condi(ii periculoas e sau vătămătoare şi valoarea brută stabilită 

conform art.5 a/in.(J) din Legea nr. 285 I 2010, elemente care formează sa lariul brut , 
indemnizaţia de concediu zilnică dete rminându -se prin raportarea sa lariului brut la numărul de 
zile lucrătoare din luna în care se efectuează concediul de odihnă, înmulţit cu numărul z ilelor 
de conced iu de odihnă solicitate a fi efectuate, din care se scad contribuţiile obligatorii la 
fondur ile de asigurări sociale şi impozitul corespunzător care se virează la bugetu l de stat. 

Pentru cons iderentele de fapt şi de drept mai sus arătate, instanţa va admite cererea 
de chema re în judecată formu lată de reclamantul Sindic atu l Uni rea din Penitenciarul Tg. 
Mureş, în numele şi pentru membrii de sindica t Bob Sergiu Ştefan, Cerghizan Dorin. Luca 
Valer Sorin jr., Orăşean Sergi u Horea şi Suciu Dorin în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul 
Tg . Mureş şi va ob liga pârâtul să recalculeze indemnizaţiile cuveni te acestora pentru perioada 
concediului de odihnă aferent anilor 2016 ,20 17 şi 2018 , în funciie de data angajării , prin 
includerea sporurilor pentru condiţii vătămătoare şi pentru condiţi i gre le de muncă. De 
asemenea , instanţa va obliga pârâtul la actualizarea cu rata inflaţiei a swnelor mai sus arătate, 
începând cu data scadenţei şi până Ia data plăţii efective. 

PENTRU ACESTE MOTIVE , 
ÎN NUM ELE LEGII 
HOTĂRĂŞTE: 
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Respinge ca inadmi sibilă excepţia de nelega litate a pct. 26.1 din OMJ nr. 399/C/2007 
cu referire la pct . 15 (1) din Anexa nr. 5 şi pct. 7 (I) din Anexa nr . 5.3 la OMJ nr. 
399/C/2007 . 

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclaman tul Sindicatul Unirea 
din Penitenciaru l Tg. Mureş (cu sediul în Tg Mureş, str. Retezatului, nr .7, jud . Mureş) în 
numele şi pentru membrii de sindicat Bob Sergiu Ştefan, Cerghizan Dorin, Luca Valer 
Sor in jr. , Orăşean Serg iu Horea şi Suciu Dorin în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul 
Tg. Mureş ( cu sediul în Tg Mureş, str. Retezatului, nr. 7, j ud. Mureş, CIF 4323 I 44). 

Obligă pârâtul să recalculeze indemnizaţiile cuvenite pentru perioada conced iului de 
odihnă aferent anilor 2016,2017 şi 2018 pentru membrii de sindicat reclamanţi, în funcţie de 
data angajării, prin includerea sporurilor pentru condiţi i vătămătoare şi pentru condiţii grele 
de muncă. 

Obligă pârâtul la actualizarea cu rata inflaţiei a sumelor mai sus arătate, începând cu 
data scadenţei şi până la data plăţii efective. 

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 
Cererea de recurs se depune la Tr ibunal ul Mureş. 
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţi lor, prm intermediul grefei 

instanţei , azi, 24.07.2019. 

Red .P.M.-M ./ 19.09.2019 
Tehnored.H.J . 
Listat :S.C.G./ 19.09.2019 

Preşedinte, 

Maria Magda lena Pupăză 

Grefier, 
Simona Cincu Griin 
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