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Pe rol, pronunţarea cu dezbaterile asupra cauzei - litigii de muncă -  privind pe 

reclamant P  V , domiciliat în  
 şi pe pârât L  T  T  A , cu sediul în  

 având ca obiect contestaţie decizie modificare unilaterală contract de 
muncă, dezbateri ce au fost consemnate prin încheierea de şedinţă de la data de 11.02.2013, 
încheiere ce  face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea la 
data de 18.02.2013. 

Procedura, legal îndeplinită. 
 

INSTANŢA 
 

Asupra cauzei de faţă constată următoarele: 
 Prin cererea înregistrată la data 15.11.2012 sub numărul de dosar indicat mai sus pe 
rolul Tribunalului Dolj - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamantul 
P  V  a chemat în judecată pârâtul L  T  T  A  
solicitând instanţei obligarea pârâtului la reîncadrarea şi salarizarea reclamantului în funcţia 
de profesor în învăţământul primar şi să-i plătească diferenţa dintre drepturile salariale 
cuvenite pentru această funcţie şi cele efectiv plătite, actualizate cu indicele de inflaţie la data 
plăţii efective, precum şi la plata dobânzii legale aferente. De asemenea, contestă decizia de 
reîncadrare nr. 05.2012 emisă de către pârât, cu anularea acesteia. 

In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că la data de 10.05.2012 a fost reîncadrat de 
pe postul de profesor I pe postul de învăţător, pentru că nu a putut prezenta diploma de licenţă 
în sensul absolvirii facultăţii. La data de 22.06.2012 a contestat decizia nr. 05.2012.  

Susţine că dovada titlului de licenţiat a constituit-o adeverinţele menţionate emisă de 
către unitatea de învăţământ superior absolvită. Deşi a prezentat adeverinţă în acest sens şcolii 
pârâte, anume că a absolvit facultatea din cadrul U  "S  H ", acreditată prin 
Legea nr. 443/2002, nu i s-a luat în calcul. 

A mai arătat că a acţionat în judecată U  "S  H " şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea obligării acestora la tipărirea şi 
eliberarea formularului diplomei de licenţă, şi Î.C.C.J. a obligat Ministerul Educaţiei să 
aprobe tipărirea diplomelor de licenţă. 

În drept, a invocat şi prevederile art. 41 din Codul muncii. 
A anexat la cerere un set de acte. 
A solicitat judecarea în lipsă în temeiul art. 242 C.p.c. 
La 09.01.2013 pârâtul a formulat întâmpinare în care a solicitat respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată. 
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A arătat că a respectat prevederile legale în materie, încadrarea pe baza adeverinţei 
fiind posibilă doar pentru cel mult 12 luni calendaristice, termen care a trecut deja, fiind 
necesar ca reclamanta să prezinte apoi diploma de licenţă. 

Analizând totalitatea probelor administrate în cauză, precum şi prevederile 
legale incidente, instanţa reţine următoarele:  

Reclamantul a fost încadrat din funcţia de învăţător în aceea de profesor, la unitatea de 
învăţământ pârâtă, în baza Legii 63/2011 şi în baza prevederilor art. 248 pct. 4 din Legea nr. 
1/2011, ca urmare a promovării examenului de licenţă, sesiunea iulie 2009, în cadrul 
Facultăţii de Geografie din cadrul U  "S  H ", conform adeverinţei nr. 

08.2012 emisă de către unitatea de învăţământ superior. 
Ulterior pârâta a procedat la revocarea încadrării pe postul de profesor, cu consecinţa 

diminuării drepturilor salariale, prin decizia contestată nr. 05.2012, susţinând că nu a 
făcut dovada absolvirii ciclului de licenţă cu diploma de licenţă. 
            Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. 4 din Legea nr. 1/2011, ,,absolvenţilor liceelor 
pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai 
altor scoli echivalente, încadraţi in învăţământul preşcolar si primar, care, pana la intrarea in 
vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenţa, li se considera îndeplinita condiţia 
pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv 
profesor pentru învăţământul primar”.  
            Din prevederile legale sus menţionate rezulta că, pentru ocuparea funcţiei didactice de 
profesor pentru învăţământul primar, reclamantul trebuia ca pana la intrarea in vigoare a 
acestei legi sa fi devenit licenţiat. 
            In speţa, se retine ca reclamantul îndeplineşte aceasta condiţie ca urmare a promovării 
examenului de licenţă sesiunea iulie 2009, în cadrul Facultăţii de Geografie a U  
"S  H ", conform adeverinţei emise de către unitatea de învăţământ superior absolvită, 
confirmată ulterior prin alte adeverinţe. 

Faptul că nu a făcut dovada absolvirii ciclului de licenţă cu diploma de licenţă nu îi 
este imputabil. Astfel, deoarece nu i s-a eliberat diploma, reclamantul a acţionat în judecată 
U  "S  H " în vederea obligării acesteia la tipărirea şi eliberarea formularului 
diplomei de licenţă, iar Tribunalul Dolj - Secţia Contencios Administrativ prin hotărârea nr. 
3108/05.07.2012 în dosarul nr. 8833/63/2012 a obligat Universitatea să elibereze diploma. 
Deci a făcut toate demersurile necesare in vederea eliberării diplomei, drept pentru care nu 
poate fi reţinuta culpa sa in neprezentarea acestui înscris paratului. 

Reclamantul s-a aflat în imposibilitate obiectivă, întrucât unitatea de învăţământ   
superior nu a eliberat diplomele de studii  absolvenţilor din cauza unor neînţelegeri cu 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
 Dovada faptului că reclamantul a fost împiedicat printr-o cauză mai presus de voinţa 
sa să îşi îndeplinească obligaţia faţă de angajator de a depune diploma de licenţă la dosarul 
personal rezultă din sentinţa indicată nr. 3108/05.07.2012 pronunţată de Tribunalul Dolj,  prin 
care  U  S  i s-a impus să îşi execute obligaţiile legale în vederea  eliberării 
actelor de studii către absolvenţii ciclurilor de învăţământ superior. Deşi această sentinţă nu 
este opozabilă angajatorului recurent, nefiind parte în acel proces, ea este un act autentic, cu 
putere probantă şi face dovada demersurilor întreprinse de reclamant, precum şi dovada 
faptului că salariatul a fost în imposibilitate de a procura actul solicitat de angajator. 
 Mai mult, dovada absolvirii studiilor universitare a fost făcută de reclamant prin 
prezentarea unor adeverinţe emise, în condiţiile legii, de unitatea de învăţământ superior, care 
se bucură de prezumţia de autenticitate şi care nu au  fost  contestate, iar dreptul dobândit prin 
efectul Legii nr. 1/2011 de a fi încadrat într-o anumită funcţie didactică nu este subsecvent 
obligaţiei de a depune diploma de studii, ci este condiţionat în principal de obţinerea licenţei, 
iar dovada obţinerii acesteia a fost făcută. 
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 Concluzia care se impune este aceea că reclamantul are dreptul de a fi în continuare 
încadrat pe funcţia de profesor în învăţământul primar, deoarece a absolvit ciclul de 
învăţământ universitar, a făcut dovada cu adeverinţa emisă conform art. 38 din Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2284/2007 şi s-a aflat în imposibilitate 
obiectivă de a depune la dosarul personal diploma de studii, cât  timp aceasta nu a fost 
eliberată de instituţia de învăţământ superior, fiind necesară impunerea obligaţiei prin hotărâre 
judecătorească. 
 Faţă de considerentele expuse, instanţa apreciază că acţiunea este întemeiata, urmând a 
o admite. Va anula decizia de reîncadrare nr. 05.2012 emisă de către pârât. 

Va obliga pârâtul la reîncadrarea şi salarizarea reclamantului în funcţia de profesor în 
învăţământul primar şi să plătească reclamantului diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite 
pentru această funcţie şi cele efectiv plătite, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii 
efective, precum şi la plata dobânzii legale aferente. 

Prin neacordarea drepturilor cuvenite reclamantul a suferit un prejudiciu constând, pe 
de o parte, în contravaloarea drepturilor şi, pe de altă parte, în devalorizarea monedei 
naţionale, dar şi în lipsa de folosinţă a sumelor cuvenite. Astfel acestuia i se cuvine atât 
actualizarea sumei cu indicele de inflaţie, precum şi dobânda legală aferentă, repararea 
prejudiciului trebuind să fie integrală, în temeiul art.40 alin.2 lit.c) raportat la prevederile 
art.253 din Codul muncii, având în vedere şi dispoziţiile art.1535 din noul Cod civil. 

Actualizarea cu indicele de inflaţie este de natură a restitui integral suma neplătită – 
damnum emergens. Acordarea dobânzii legale asigură şi acoperirea beneficiului nerealizat -  
lucrum cessans. Acesta din urmă este un prejudiciu cert, în cazul datoriilor băneşti fiind 
prezumat de lege (art. 1088 din vechiul Cod civil). 

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu hotărârea şi considerentele prezente.
  

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 
 
Admite cererea formulată de reclamant P  V , domiciliat în  

 
 cu sediul în . 

Anulează decizia de reîncadrare nr. .05.2012 emisă de către pârât. 
Obligă pârâtul la reîncadrarea şi salarizarea reclamantului în funcţia de profesor în 

învăţământul primar şi să plătească reclamantului diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite 
pentru această funcţie şi cele efectiv plătite, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii 
efective, precum şi la plata dobânzii legale aferente. 

Definitivă şi executorie. 
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa publică de la 18 februarie 2013. 

   

Preşedinte, 
Ilie Silviu Vişan 

 Asistenţi judiciari  
Corina Dur   Horia Lixandru  

 Grefier, 
Mădălina Delia Şuhan 
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