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R O M Â N I A 
CURTEA DE APEL PLOIEŞTI SECŢIA I CIVILĂ 

DOSAR NR. ____________ 
Cod ECLI ECLI:RO:CAPLO:2021:018.______ 

DECIZIA CIVILĂ NR.3086 
Şedinţa publică din data de 9 decembrie 2021 

 
Preşedinte - M_____ - A______ B______ 

Judecător - S_____-M_____ D______ 
Grefier - A______ M______ 

 
Pe rol fiind pronunţarea asupra apelului principal declarat de apelanta-intimată B__ 

B_, cu sediul în Timişoara, ___________________________ D________, nr. 5, jud. T____, şi cu 
sediul ales la Cabinet Avocat C______ C_____ Ş________, cu sediul în Timişoara, 
______________________, nr. 4. jud. T____ şi a apelului incident declarat de apelantul-
contestator O______, domiciliat în Câmpina, _______________. 46, ____________. A, 
____________, jud. Prahova, şi cu domiciliul ales la Cabinet Avocat L____ C_______ P___, cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, __________________, ____________, împotriva sentinţei civile nr. 
3179/16.12.2020, pronunţată de Tribunalul Prahova. 

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din 16.11.2021, fiind 
consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, 
când Curtea, pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat 
pronunţarea, succesiv, la 25.11.2021, apoi la 09.12.2021, dată la care a pronunţat următoarea 
hotărâre: 
 

C U R T E A, 
 

Deliberând asupra apelurilor de faţă, reţine următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. ____________, 

contestatorul O______ a chemat în judecată pe intimata B__ B_, solicitând instanţei ca, în 
temeiul art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii, prin 
hotărârea ce se va pronunţa: 

1. să constate existenţa unui transfer de întreprindere de la Luxten Lighting Company 
S.A., persoană juridică înmatriculată conform legilor din România, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J____________, CUI RO6734080 către AEM, în oricare din 
înţelesurile Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului 
întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora (pe mai departe, Legea 67), în 
perioada ianuarie - februarie 2018 (pe mai departe, Transferul), în condiţiile art. 15 din 
Legea 67; 

2. să dispună anularea în tot a Deciziei de Concediere nr. 790/04.01.2020, pentru toate 
motivele arătate în cuprinsul prezentei, în conformitate cu art. 80 alin. (1) C. muncii, şi, în 
consecinţă: 

2.1. să fie obligată AEM la repunerea părţilor raportului de muncă în situaţia 
anterioară emiterii Deciziei de Concediere, respectiv să dispună reîncadrarea sa în funcţia 
deţinută anterior desfacerii contractului individual de muncă, în conformitate cu art. 80alin. 
(2) C. muncii; 
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2.2. să fie obligată AEM la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 
şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pe perioada desfăşurării 
raportului său de muncă între momentul comunicării Deciziei de Concediere şi momentul 
reîncadrării sale în funcţia deţinută anterior desfacerii contractului individual de muncă, în 
conformitate cu art. 80alin. (1) C. muncii; 

3. să fie obligată AEM la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta 
contestaţie, potrivit dovezilor pe care le va depune până la închiderea dezbaterilor în fond. 

Prin sentinţa civilă nr. 3179/16.12.2020, Tribunalul Prahova a admis contestaţia 
formulată, a constatat intervenit transferul de întreprindere de la Luxten Lighting Company 
SA către intimata AEM, a anulat Decizia de concediere nr. 790/04.01.2020 emisă de intimată, 
a dispus, în temeiul art. 80 alin. 2 din Codul muncii, repunerea în situaţia anterioară emiterii 
deciziei de concediere prin reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior desfacerii 
contractului individual de muncă al acestuia, a obligat intimata să plătească contestatorului 
o despăgubire egală cu salariile majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat contestatorul de la data concedierii la data reintegrării efective în muncă, dar şi să 
plătească contestatorului 4760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de 
avocat. 

Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul Prahova a avut în vedere următoarele: 
Prin Decizia nr. 790 emisă la data de 04.01.2020, intimata a decis ca începând cu 

aceeaşi dată, contractul individual de muncă al contestatorului O______, angajat în funcţia 
de inginer de sistem în informatică în cadrul Diviziei Tehnice/Birou Interfeţe de comunicaţii 
şi sisteme ARM, să înceteze, din iniţiativa angajatorului, cu menţiunea că încetarea 
contractului este generată de motive care nu ţin de persoana angajatului, ca urmare a 
concedierii acestuia generată de desfiinţarea efectivă a postului ocupat dintr-o cauză reală şi 
serioasă. 

Din cuprinsul aceleiaşi decizii, tribunalul a reţinut că s-au indicat ca motive de fapt 
ale concedierii: necesitatea reorganizării unor activităţi şi locuri de muncă pe criterii de 
eficienţă economică în cadrul societăţii; necesitatea adoptării măsurii concedierii individuale 
pentru motive care nu ţin de persoana salariatului şi desfiinţarea postului de inginer de 
sistem în informatică din cadrul intimatei; respectiv că societatea nu deţine posturi vacante 
corespunzătoare funcţiei şi pregătirii salariatului, iar din acest motiv nu îi poate oferi un alt 
loc de muncă; iar ca temei de drept al măsurii dispuse s-au reţinut prevederile art. 65 alin. 1 
şi art. 75 alin.1 din Codul muncii. 

În plus, în decizie se specifică că angajatului i-a fost acordată o perioadă de preaviz de 
20 zile lucrătoare cu începere din data de 03.12.2019. 

În aceeaşi decizie, intimata arată că la baza concedierii contestatorului a stat Decizia 
nr. 127/02.12.019, care ar modifica organigrama instituţiei, ar reorganiza activitatea 
societăţii şi locurile de muncă pe criterii de eficienţă economică, corelată cu necesitatea 
continuării procesului de trecere de la o organizarea ierarhică-structurală la o organizare 
funcţională, eficientă şi flexibilă având în prim plan nevoile locale de optimizare şi control a 
activităţilor cu impact major în situaţia economică a societăţii şi ar fi desfiinţat postul ocupat 
de contestator; fiind invocată totodată o pierdere economică înregistrată în anul 2018 şi 
pierderea înregistrată pe primul trimestru al anului 2019. 

Prin contestaţia formulată împotriva acestei decizii contestatorul a invocat, ca motive 
de nulitate: încălcarea interdicţiei prevăzute de art. 7 din Legea nr. 67/2006, aspect cu privire 
la care a solicitat să se constate că a intervenit transferul de întreprindere de la Luxten 
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Lighting Company SA către intimata AEM; neindicarea motivelor care au determinat 
concedierea susţinând că motivele stereotipe ale deciziei nu sunt suficiente pentru a putea fi 
apreciate ca motive suficiente care ar motiva efectiv decizia de concediere; că decizia este nulă 
întrucât nu are la bază o cauză reală şi serioasă; respectiv că decizia este nulă întrucât nu ar 
conţine durata perioadei de preaviz, iar calculul acestui termen ar fi greşit. 

Tribunalul a apreciat că cererea este întemeiată, potrivit următoarelor considerente: 
Astfel, din cuprinsul contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 

741/14.04.2014, semnat din partea angajatorului de numita B____ M_____ M____, rezultă că 
dl O______ a fost angajat de __________________________ SA, pe perioadă nedeterminată, 
începând cu data de 22.04.2014, în funcţia de Şef laborator la Divizia de Cercetare Inovare 
Dezvoltare, respectiv că acest contract a încetat la data de 01.02.2018, ca urmare a emiterii 
Deciziei nr. 30/31.01.2018, decizie prin care s-a decis încetarea contractului individual de 
muncă în temeiul prevederilor art. 55 litera b din Codul muncii, prin acordul părţilor şi nu la 
cererea angajatului cum eronat susţine intimata, faţă de temeiul încetării menţionat în 
decizie. 

În sprijinul existenţei unui transfer de întreprindere, astfel cum a susţinut 
contestatorul, vine împrejurarea că, la aceeaşi dată de 31.01.2018 s-a încheiat contractul 
individual de muncă înregistrat sub nr. _____ prin care începând cu data de 01.02.2018 
contestatorul a devenit angajatul intimatei SC B__ B_, intimată reprezentată de aceeaşi 
persoană B____ M_____ M____, pe perioadă nedeterminată în funcţia de inginer de sistem în 
informatică la Divizia Tehnică Serviciu Interfeţe de comunicaţie şi sisteme AMR/ Birou 
dezvoltare testare şi post procesare, cu alte cuvinte operând o cesiune . 

Modalitatea în care contestatorul a încetat să mai fie angajatul Luxten Lighting 
Company SA şi a devenit angajatul intimatei SC B__ B_ se circumscrie ipotezei similare care 
se regăseşte în decizia pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-
160/14, privind interpretarea Directivei 2001/23, în special a art. 1 alin.1 din aceasta cu 
privire la noţiunea de transfer de întreprindere, astfel că în cauză a intervenit transferul de 
întreprindere de la Luxten Lighting Company SA către intimata AEM, în ceea preluarea 
contestatorului. 

Acest transfer de întreprindere, care generează în sarcina angajatorului o ________ 
obligaţii pe care trebuie să le respecte cu privire la angajatul preluat, în temeiul 
prevederilor Legii nr. 67/2006, însă, în cauza de faţă, raportat la probatoriul administrat de 
ambele părţi, nu a rezultat nicio cauză de nulitate a deciziei de concediere contestate, 
invocarea transferului de întreprindere fiind doar o situaţie de fapt de care tribunalul a luat 
act, fără efect concret în soluţionarea prezentei contestaţii. 

Cât priveşte susţinerea contestatorului potrivit căreia decizia de concediere este nulă 
întrucât nu conţine motivele care au determinat concedierea, considerentele invocate de 
angajator fiind stereotipe şi nu pot fi asimilate unei motivări efective, aceasta este întemeiată 
şi că, într-adevăr decizia este nulă întrucât nu este motivată. 

Cum deja s-a arătat, din cuprinsul deciziei, rezultă că s-au indicat ca motive de fapt 
ale concedierii: necesitatea reorganizării unor activităţi şi locuri de muncă pe criterii de 
eficienţă economică în cadrul societăţii; necesitatea adoptării măsurii concedierii individuale 
pentru motive care nu ţin de persoana salariatului şi desfiinţarea postului de inginer de 
sistem în informatică din cadrul intimatei; respectiv că societatea nu deţine posturi vacante 
corespunzătoare funcţiei şi pregătirii salariatului, iar din acest motiv nu îi poate oferi un alt 
loc de muncă; iar ca temei de drept al măsurii dispuse s-au reţinut prevederile art.65 alin.1 
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şi art.75alin.1 din Codul muncii. Cu alte cuvinte motive generice, fără raportare concretă la 
o situaţie expresă a angajatorului, de natură a justifica concedierea contestatorului. 

Cu alte cuvinte, decizia nu este practic motivată, potrivit cerinţelor art. 76 alin. 1 lit. 
a din Codul muncii, ceea ce atrage nulitatea deciziei, fiind întemeiate susţinerile 
contestatorului sub acest aspect, potrivit cărora decizia ar fi trebuit să vizeze aspecte concrete 
privind activităţile care ar fi trebuit reorganizate, în ce ar consta această reorganizare, de 
unde a rezultat necesitatea concedierii contestatorului, de ce abia în trimestrul 4 al anului 
2019 se iau măsuri pentru o situaţie care viza nişte rezultate economice slabe pentru finele 
anului 2018 şi primul trimestru al anului 2019. 

Aceste constatări conduc către concluzia că, în adevăr decizia de concediere este lovită 
de nulitate şi pentru că nu are la bază o cauză reală şi serioasă, cum de altfel a susţinut şi 
contestatorul, mai ales că probatoriul administrat de intimată nu produce dovezi care să 
infirme o atare susţinere. 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, intimata a pretins că dl O______ nu i-ar fi 
solicitat să îi transmită informaţii financiare sau alte date cu referire la postul său, însă o 
astfel de împrejurare este lipsită de relevanţă şi nu face decât să confirme faptul că decizia 
de concediere nu a avut o argumentare care să-i gireze legalitatea, în condiţiile în care 
angajatorul avea obligaţia legală, sub sancţiunea nulităţii, de a motiva decizia de concediere, 
în concret, pentru a se putea aprecia dacă în adevăr concedierea contestatorului a avut o 
cauză reală şi serioasă. 

De altfel, din simpla lectură a întâmpinării formulate rezultă că nici măcar la 
momentul acestui act procedural intimata nu avea conturate argumentele reale şi serioase 
care să îi susţină decizia de concediere a contestatorului. 
În decizia respectivă se invocă generic necesitate de eficientizare a activităţii societăţii, fără 
a se arăta în concret ce vizează această eficientizare, situaţia economico-financiară 
înregistrată (acum pe semestru nu pe trimestru) pe semestrul I 2019, ştatul de funcţii 
conform organigramei necesitatea unui control şi unei monitorizări mai eficiente, optimizarea 
proceselor de lucru, pentru ca în final să se decidă, începând cu data de 02.12.2019, o nouă 
Organigramă pentru Divizia Tehnică/Birou Interfeţe de comunicaţie şi sisteme AMR pentru 
iluminat şi desfiinţarea a patru posturi din cadrul acestei divizii. 

Astfel cum rezultă din contractul individual de muncă al contestatorului şi din 
adeverinţa nr. 02/06.01.2020 acesta lucra la Direcţia Tehnică/Serviciul Interfeţe de 
Comunicaţie şi Sisteme AMR/Birou Dezvoltare Testare şi Post Procesare, practic un alt 
departament după denumire. 

Organigramele depuse de intimată, anterioare şi ulterioare concedierii, nu sunt de 
natură a justifica lipsa motivării deciziei de concediere, şi nici a dovedi că măsura a fost reală 
şi serioasă, mai ales că în cadrul Diviziei Tehnice/Birou Interfeţe de comunicaţie şi sisteme 
AMR pentru iluminat, cu privire la care nu s-a făcut efectiv dovada că ar fi unul şi acelaşi cu 
Direcţia Tehnică/Serviciul Interfeţe de Comunicaţie şi Sisteme AMR/Birou Dezvoltare 
Testare şi Post Procesare erau mai multe persoane cu funţii de conducere (şef) decât angajaţi 
efectivi şi poate că se impunea restructurarea (eficientizarea de la acel nivel), în acest sens 
fiind reţinută componenţa biroului redată la fila 10 dosar. 

Nici din extrasul adunării generale din 15.05.2019 nu se poate a reţinut o situaţie 
economică care să justifice concedierea contestatorului, poate doar se dovedeşte transferul de 
întreprindere (vezi art. 11). 
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Faptul că ulterior concedierii contestatorului s-a emis către ITM T____ notificarea nr. 
2506/04.02.2020 privind intenţia angajatorului AEM de a efectua concedieri colective, nu este 
de natură a suplini lipsa motivării deciziei şi nici a face dovada că măsura concedierii ar fi 
serioasă. 

Ca atare, decizia de concediere contestată este lovită de nulitate absolută, în condiţiile 
în care încalcă prevederile art. 76 alin. 1 litera a coroborate cu art. 78 din Codul muncii, 
pentru că nu conţine motivele în fapt care au determinat concedierea, respectiv descrierea 
amănunţită şi detaliată a motivelor care au stat la baza concedierii contestatorului. 

Menţiunile cu caracter generic din cadrul deciziei, fac imposibilă evidenţierea 
motivelor concrete care au determinat concedierea ceea ce creează imposibilitatea de 
identificare a situaţiei care să justifice desfiinţarea postului contestatorului, cu alte cvinte fac 
imposibil controlul judecătoresc, deficienţa constatată fiind sancţionată de legiuitor cu 
nulitatea decizie de concediere. 

Referitor la motivele de nulitate privind decizia de concediere, din perspectiva 
respectării/acordării dreptului de preaviz, acestea sunt neîntemeiate. 

Astfel, din conţinutul comunicării preavizului de concediere nr. 766/02.12.2019 rezultă 
că preavizul a fost comunicat contestatorului la aceeaşi dată de 02.12.2019, respectiv că 
acestuia i-a fost acordat un preaviz de 20 zile lucrătoare, termen care a început să curgă la 
data de 03.12.2019 şi s-a împlinit la data de 03.01.2020 inclusiv( potrivit calculului zilelor 
lucrătoare care a exclus zilele libere), ceea ce înseamnă că din perspectiva acordării 
termenului de preaviz, prin decizia contestată a fost respectat termenul minim de preaviz de 
20 zile reglementat de prevederile art. 75 alin. 1 din Codul muncii. 

Neindicarea în decizia de concediere a datei la care se încheie perioada de preaviz, în 
condiţiile în care aceasta a fost respectată la emiterea deciziei, nu poate constitui un motiv de 
nulitate a deciziei de concediere, cum eronat susţine contestatorul, care a prezenta prin 
cererea sa un mod eronat de calcul al acestui termen, ignorând data comunicării şi 
interpretând astfel eronat modalitatea de calcul a acestui termen. 

D____ urmare, din perspectiva acordării termenului de preaviz, decizia contestată a 
respectat dispoziţiile legale ale art. 75 alin. 1 din Codul muncii, astfel că va înlătura apărările 
contestatorului pe acest aspect ca neîntemeiate. 

Concluzionând, tribunalul a admis contestaţia formulată de contestatorul O______, a 
constatat intervenit transferul de întreprindere de la Luxten Lighting Company SA către 
intimata AEM; a anulat Decizia de concediere nr. 790/04.01.2020 emisă de intimată şi a 
dispus, în temeiul art. 80 alin. 2 din Codul muncii, repunerea în situaţia anterioară emiterii 
deciziei de concediere prin reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior desfacerii 
contractului individual de muncă al acestuia, obligând intimata să plătească contestatorului 
o despăgubire egală cu salariile majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat contestatorul de la data concedierii la data reintegrării efective în muncă. 

În temeiul art. 453c.pr.civ., a obligat intimata să plătească contestatorului 4760 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat, conform dovezilor ataşate la 
dosar. 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat apel pârâta B__ B_, criticând-o 
pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului, modificarea în tot a 
respingerea cererii formulate de reclamant ca neîntemeiată şi nelegală, cu cheltuieli de 
judecată. 
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În motivarea apelului, apelanta-intimata a arătat că hotărârea atacată este nelegală 
şi netemeinică, întrucât instanţa de fond a interpretat greşit textul de lege în ceea ce priveşte 
culpa intimatei B__ B_ şi a dispoziţiilor legale şi contractuale încălcate. 

Dispoziţiile legale de care se prevalează reclamantul, în speţa Legea 67/2006, nu sunt 
incidente în raportul de muncă dintre acesta şi B__ B_. 

Prevederile Legii 67/2006, reglementează condiţiile în care se realizează protecţia 
drepturilor de care beneficiază salariaţii, prevăzute în contractele individuale de muncă şi în 
contractul colectiv de muncă aplicabil, în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al 
unor părţi ale acestora către un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni, potrivit 
legii. 

La nivelul Uniunii Europene, sediul materiei este reprezentat de Directiva nr. 
2001/Z3/CE privind apropierea legislaţiile statelor membre relative la menţinerea drepturilor 
salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau a unor părţi ale acestora. 

Cu privire la domeniul de aplicare al Directivei, potrivit art. 1, aceasta se aplică în 
cazul oricărui transfer al unei întreprinderi, unităţi sau al unei părţi din întreprindere sau 
de unitate către un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni convenţionale sau al unei fuziuni. 

Prin transfer de întreprindere, în sensul directivei, se înţelege transferul unei unităţi 
care îşi menţine identitatea, înţeleasă ca ansamblu organizat de mijloace, care are obiectivul 
de a desfăşura o activitate economică. Indiferent dacă acea activitate este centrală sau 
auxiliară. 

Pentru a stabili dacă această condiţie este îndeplinită, dacă Directiva să fie aplicabilă, 
trebuie să se ia în considerare totalitatea împrejurărilor de fapt ce caracterizează operaţiunea 
în cauză, printre care figurează şi tipul de întreprindere sau de unitate în cauză, dacă sunt 
transferate elemente corporale precum clădirile şi bunurile mobile, valoarea elementelor 
necorporale la momentul transferului, dacă majoritatea personalului a fost sau nu a fost 
preluat de noul angajator, dacă a fost sau nu a fost transferată clientela, precum şi gradul de 
similitudine între activităţile exercitate înainte şi după transfer şi durata unei eventuale 
suspendări a acestor activităţi. ((C-463/09)). 

Potrivit unei jurisprudenţe constante, Directiva 2001/23 urmăreşte să asigure 
continuitatea raporturilor de muncă existente în cadrul unei unităţi economice, independent 
de o schimbare a proprietarului. Criteriul decisiv pentru a dovedi existenţa unui transfer, în 
sensul acestei directive, constă, aşadar, în împrejurarea că unitatea în discuţie îşi menţine 
identitatea, ceea ce rezultă în special din continuarea efectivă a exploatării sau din reluarea 
acesteia (a se vedea Hotărârea Spijkers, 24/85, EU:C:1986:127, punctele 11 şi 12, Hotărârea 
Guney-Gorres şi Demir, C-232/04 şi C-233/04, EU:C:2005:778, punctul 31 şl jurisprudenţa 
citată, precum şi Hotărârea Amatori şi alţii, C-458/12, EU:C:2014:124, punctul 30 şi 
jurisprudenţa citată). 

Nici Luxten Lighting Company SA, nici B__ B_ nu au emis vreo dispoziţie de transfer 
în baza art. 169Codul muncii (fuziune, divizare, cesiune etc.) şi cealaltă parte să fi dispus 
preluarea contestatorului într-o funcţie echivalentă cu cea ocupată iniţial. 

Contractul de muncă al contestatorului de la Luxten a fost încetat conform art. 55 lit. 
b codul muncii, la cererea angajatului. 

În cauza pendinte nu a operat un transfer al întreprinderii ca rezultat al unei cesiuni 
sau fuziuni pentru a fi aplicabile dispoziţiile Legii 67/2006. 

Chiar dacă ar fi avut loc un transfer de întreprindere, atât cedentul cât şi cesionarul 
pot dispune măsuri de concediere în cazurile şi condiţiile prevăzute de Codul Muncii (e.g. 
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pentru motive disciplinare, necorespundere profesională, motive neimputabile salariaţilor 
desfiinţarea unor posturi, etc.). 

Între Luxten şi AEM nu a intervenit nici un contract de cesiune şi nu s-a dispus nici o 
fuziune a două instituţii pentru a se lua în discuţie aplicarea Legii 67/2006. 

Instanţa de fond a făcut o greşită interpretare, preluând motivarea acţiunii 
contestatorului în ceea ce priveşte „transferul de întreprindere”, în sensul ca B____ M_____ 
M____ a fost persoana care a reprezentat atât Luxten Lighting Company SA, cât şi B__ B_. 

Aşa cum se poate observa, decizia de încetare a contractului de munca a numitului 
O______ a fost semnată de către Directorul societăţii Luxten Lighting Company SA - dl. 
S______ Şerb______ şi nu de către B____ M_____ M____. Nici contractual de muncă încheiat 
de contestator cu Luxten Lighting Company SA nu este semnat de B____ M_____ M____, ci 
de dl. S______ Şerb______ (a se vedea semnăturile celor 2 înscrisuri CIM 7410/14.04.2014 şi 
Dec. 30/31.01.2018). care diferă de înscrisurile ce emană de la B__ B_ şi sunt semnate de dna. 
B____ M_____ M____ (Dec. 790/04.01.2020; adresa 766/02.12.2019). 

În cazul prezentat de angajatul O______, cum că B____ M_____ M____ a semnat actele 
atât pentru Luxten, cât şi pentru AEM, în calitate de reprezentant legal, a creat dubii în ceea 
ce priveşte aplicabilitatea directivei în persoana lui. 

Între cele 2 societăţi, nu a existat şi nu există nicio interdependenţă în ceea ce priveşte 
activităţile desfăşurate de societăţi ca obiecte de activitate - Luxten Lighting având ca obiect 
servicii de iluminat public, iar B__ B_ - producţia de contoare pentru gaz şi electricitate. 
Astfel, nu există factori de producţie transferaţi şi nici legăturii funcţionale de 
interdependenţă şi de complementaritate dintre aceşti factori care ar putea constitui 
menţinerii identităţii unităţii transferate. Nu a existat o preluare a clientelei Luxten de către 
AEM, ori o dezvoltare de către B__ B_ a unor activităţi deservite anterior de Luxten, ceea ce 
ar putea reflecta o continuarea de către B__ B_ a activităţilor desfăşurate anterior de Luxten. 

Transferul salariaţilor trebuie să fie evidenţiat în Registrul general de evidenţă a 
salariaţilor, având la bază o decizie de transfer: Contractele de muncă nu încetează, ci vor fi 
transferate cesionarului care devine noul angajator în temeiul contractului de fuziune/cesiune 
încheiat între cele două societăţi care trebuie să conţină şi prevederi cu privire la salariaţii 
transferaţi. 

Dacă angajatorul va considera, după transferul întreprinderii, că se impun concedieri, 
nimic nu se opune la astfel de măsuri, în condiţiile legii. Transferul nu constituie o cauză 
legală de împiedicare a concedierii salariaţilor, în temeiul dispoziţiilor art. 61 sau 
art. 65 din Codul muncii. Cu alte cuvinte, oricare dintre cazurile de concediere prevăzute 
de Codul muncii pot fi aplicate, fie înainte, fie după transfer, cu condiţia ca acestea să 
îndeplinească condiţiile textelor legale care le reglementează. 

Dispoziţiile art. 169 alin. (3) din Codul muncii nu exclud posibilitatea concedierii 
salariaţilor pentru motive economice, tehnice sau organizatorice, urmând a se aplica 
dispoziţiile legale care reglementează aceste modalităţi de concediere. Transferul 
întreprinderii nu opreşte şi nu modifica proceduri de concediere, în special cele în curs. 

Transmiterea unităţii se poate realiza prin act juridic sau prin fuziune, Transmiterea 
unităţii prin act juridic se referă la actele juridice translative de proprietate. Noţiunea de 
fuziune însemnă nu numai fuziunea propriu-zisă, cu toate formele de „transformare" a 
persoanei juridice, inclusiv divizarea societăţilor comerciale. 

Din analiza jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene rezultă că pentru ca 
o tranzacţie să fie calificată drept transfer de întreprindere, trebuie îndeplinite o ________ 
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condiţii, şi anume: i. Să aibă loc un transfer; ii. Transferul să se realizeze către un alt 
angajator; iii. Obiectul transferului să fie constituit dintr-o entitate economică; Entitatea 
economică să îşi păstreze identitatea ulterior transferului. 

Între data încetării contractului de muncă la vechiul angajator Luxten Lighting 
Company SA-31.01.2018, respectiv data încheierii contractului de muncă cu noul angajator 
B__ B_ - 31.01.2018 şi data emiterii deciziei de concediere pentru motive ce nu ţin de persoana 
angajatului - 04.01.2020, au trecut aproape 2 ani, astfel că nu se poate interpreta, chiar şi în 
contextul unui transfer de întreprindere, că atât cedentul, cât şi/sau cesionarul au utiliza 
transferul pentru a motiva o concediere. 

În prezenta cauză nu este vorba, prin urmare, de o situaţie de transfer al unei 
întreprinderi, a unei unităţi sau a unei părţi a acesteia pentru a putea discuta de transferul 
angajaţilor de la angajatorul cedent la angajatorul cesionar, de emiterea unei dispoziţii de 
transfer în baza art. 169Codul muncii şi a unei dispoziţii de preluare într-o funcţie 
echivalentă. 

Notificarea de acordare a preavizului nr. 766/02.11.2019 a fost comunicată 
reclamantului la data de 02.12.2019, acesta semnând de primire, personal. 

Cu privire la calculul termenului, în baza principiului consacrat de art. 278 alin. 1 
din Codul muncii, republicat, dispoziţiile se întregesc cu dreptul civil, acesta din urmă 
constituind, prin urmare, drept comun pentru dreptul muncii. 

Reţinând natura juridică a preavizului, Curtea a constatat că, potrivit 
art. 1416 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, calculul termenelor, 
indiferent de durata şi izvorul lor, se face potrivit regulilor stabilite în Titlul III din Cartea a 
VI-a, iar, conform art. 2553 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, când 
termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului. 

Concluzionând, data comunicării preavizului nu face parte din durata acestuia. 
Art. 75 alin. (1) din Codul muncii stabileşte cum se va calcula termenul de preaviz, 

prin referirea la zile lucrătoare, sunt parţial întemeiate. Astfel, este fără de tăgadă că, în 
calcul, se vor avea în vedere numai zilele lucrătoare, dar fără a stabili momentul de la care 
începe să curgă termenul de preaviz şi momentul în care acesta se împlineşte, textul de lege 
cuprins în Codul muncii se impune a fi întregit cu dispoziţiile Codului civil pentru motivele 
anterior expuse. 

În ceea ce priveşte modul de calcul al acestui termen, el a fost calculat încât să includă, 
între data la care a fost notificată începerea preavizului şi dată la care CIM încetează efectiv, 
un număr de 20 de zile lucrătoare, fără ca printre acestea să se numere prima zi (data primirii 
preavizului) şi ultima (dată de la care CIM este efectiv desfăcut). În plus, faţă de prima şi 
ultima zi, în calculul termenului de preaviz nu au intrat nici zilele libere, deci atât zilele de 
sâmbătă şi duminică, cât şi sărbătorile legale, fie reglementate în mod expres, fie stabilite în 
mod spontan de către autorităţile publice. 

Decizia de concediere a fost emisă după cele 20 de zile lucrătoare de preaviz şi a fost 
comunicată salariatului la adresa de domiciliu prin poşta română, cu confirmare de primire. 
Raportat la decizia nr. 8/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, B__ B_ a respectat 
acordarea termenului de preavizului. 

Cu privire la netemeinicia deciziei de concediere, apelanta-intimată a arătat că atât în 
cuprinsul notificării de comunicare a preavizului, cât şi în cuprinsul deciziei de concediere 
sunt menţionate actele prin care organul de conducere al pârâtei a aprobat reorganizarea, 
nefiindu-i încălcat dreptul de a cunoaşte care sunt motivele pentru care a fost concediat. 
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De asemenea, din decizia contestată, cât şi a celorlalte acte depuse la dosar (deciziile 
de concediere colectivă; deciziile Consiliului de supraveghere/Preşedintelui Directoratului şi 
hotărârile AEM) rezultă fără putinţă de tăgadă existenţa unor dificultăţi economice şi că 
acestea au fost analizate şi apreciate ca fiind un motiv real al desfiinţării postului. 

Angajatul nu a solicitat transmiterea unor informaţii financiare sau alte date/acte care 
se refereau la desfiinţarea postului său. 

Pe cale de consecinţă, reorganizarea activităţii societăţii, prin desfiinţarea unor 
posturi a avut un caracter real şi serios. 

Din dispoziţiile art. 76 din C.Muncii rezultă că angajatorul are obligaţia de a comunica 
salariatului afectat de concediere care au fost motivele ce au condus la concedierea, iar în 
speţa de faţă se constată că decizia de concediere conţine toate elementele prevăzute de art. 
76, în sensul că este precizat motivul care a determinat concedierea, respectiv desfiinţarea 
postului ocupat de salariat, se face referire la preavizul acordat de 20 de zile lucrătoare, 
preaviz acordat salariatului. 

Rezultă, aşadar, din conţinutul deciziei de concediere că angajatorul - B__ B_ şi-a 
îndeplinit obligaţia legală de a menţiona în cuprinsul deciziei de concediere elementele de 
fapt ce au stat la baza emiterii deciziei de concediere. 

În afară de condiţia menţionării acestor motive în cadrul deciziei de concediere, legea 
nu stabileşte o modalitatea concretă de comunicare a documentelor justificative, respectiv a 
hotărârii organului competent să dispună reorganizarea ce a stat la baza adoptării măsurii 
reorganizării. Astfel, nu există o obligaţie expresă a angajatorului de a comunica decizia de 
reorganizare sau alte acte suport ale deciziei de desfiinţare a postului. 

Motivele invocate de reclamant referitoare la temeinicia deciziei de concediere pun în 
discuţie caracterul efectiv al desfiinţării postului ocupat de acesta dar şi caracterul real şi 
serios al reorganizării, învederând că adevăratul motiv al concedierii sale nu ar fi fost 
desfiinţarea postului. 

Potrivit art. 65 din Codul Muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură 
cu persoana acestuia. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză 
reală şi serioasă. 

Desfiinţarea locului de muncă este efectivă atunci când postul respectiv este suprimat 
din structura angajatorului, astfel că nu se mai regăseşte în organigramă societăţii ori în 
statul de funcţii ulterioare concedierii. Astfel, întreg departamentul - "Birou Interfeţe de 
Comunicaţie şi Sisteme AMR pentru Iluminat" a fost desfiinţat (Tribunalul B_____ - Secţia 
civilă, Sentinţa civilă nr. 140/14.03.2017, rămasă definitivă ca urmare a respingerii apelului 
ca tardiv formulat prin Decizia civilă nr. 689/2017 din 12.12.2017 a Curţii de Apel G_____ - 
Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale). 

Referitor la dispoziţiile art. 65 alin. (2) Codul muncii se reţine că desfiinţarea locului 
de muncă este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura angajatorului, 
când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia, cauza este reală când prezintă un caracter 
obiectiv, adică este impusă de dificultăţi economice şi serioasă când se impune din necesităţi 
evidente privind îmbunătăţirea activităţii. 

Analizând decizia de concediere şi 790/04.01.2020, raportat la comunicarea de preaviz 
nr. 766/02.12.2019: deciziile PD 127/02.12.2019, 121/15.11.2019: decizia CS /15.05.2019: Hot. 
AGOA/15.05.2019; notificările de desfiinţare posturi (concediere colectiva) transmise către 
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ITM/AJOFM 2518/05.02.2020, 2506/04.02.2020, constată că decizia de concediere a fost emisă 
cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (2) Codul muncii întrucât desfiinţarea postului 
contestatorului a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă. Astfel, în urma Adunării 
generale a acţionarilor şi a deciziei Consiliului de supraveghere, din cauza situaţiei precare 
economice a societăţii, s-au luat măsuri de redresare a societăţii prin restructurarea unor 
posturi, printre care şi cel de inginer de sistem în informatica, deţinut de contestator. În acest 
sens, s-au ataşat la dosar înscrisurile menţionate în care se arată motivele ce se impune 
pentru renunţarea la 4 posturi din Divizia Tehnic/Birou Interfeţe de comunicaţie şi sisteme 
AMR pentru iluminat. 

Din analiza organigramei anterioare modificării structurii organizatorice şi a celei 
ulterioare, se poate observa cu uşurinţă că postul de inginer de Sistem în Informatică - cod 
C__ ______, nu se mai regăseşte în structura societăţii. 
Instanţa de fond nu menţionează experssis verbis care ar fi cerinţele legale din art. 76 
încălcate, mărginindu-se doar la a-şi motiva soluţia la „decizia nu este practic motivată”. 

Conform prevederilor cuprinse în art. 22 alin. 2 C.pr.civ., „judecătorii au îndatorirea 
să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală pentru aflarea 
adevărului în cauză (...) în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, 
cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este 
în drept să le ceară să prezinte explicaţii, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora 
orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în 
întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum şi alte 
măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părţile se împotrivesc". 

Comite exces de putere instanţa când nu se pronunţă asupra unui mijloc de apărare 
sau asupra unei probe hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii. Considerentele instanţei de 
fond nu cuprind analiza corespunzătoare a criticilor concrete formulate de AEM, ci doar redă 
acţiunea şi întâmpinările părţilor, respectiv se rezuma la a-şi "motiva propria decizie" identic 
cu ceea ce reclamatul a menţionat în acţiunea sa. 

Potrivit art. 425 alin. l lit. b) Cod procedura civilă, hotărârea judecătorească trebuie 
să cuprindă motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei, arătându-se 
atât motivele pentru care s-au admis, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile şi probele 
părţilor. În mod necesar, o hotărâre judecătoreasca trebuie să cuprindă în motivarea sa 
argumentele pro şi contra care au format, în fapt şi în drept, convingerea instanţei cu privire 
la soluţia pronunţată, argumente care, în mod necesar, trebuie să se raporteze, pe de o parte, 
la susţinerile şi apărările părţilor, iar, pe de altă parte, la dispoziţiile legale aplicabile 
raportului juridic dedus judecăţii, în caz contrar fiind lipsită de suport probator şi legal şi 
pronunţată cu nerespectarea prevederilor art. 425 alin. l lit. b) Cod procedura civilă. 

Motivarea este, aşadar, un element esenţial al unei hotărâri judecătoreşti, o puternică 
garanţie a imparţialităţii judecătorului şi a calităţii actului de justiţie, precum şi o premisă a 
exercitării corespunzătoare de către instanţa superioară a atribuţiilor de control judiciar de 
legalitate şi temeinicie. Obligativitatea motivării hotărârilor judecătoreşti constituie o 
condiţie a procesului echitabil, exigenţă a art. 21 alin. (3) din Constituţia României şi art. 6 
alin. (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 
Indiscutabil, orice parte în cadrul unei proceduri are dreptul să prezinte judecătorului 
observaţiile şi argumentele sale şi de a pretinde organului judiciar să le examineze pe acestea 
în mod efectiv. Dreptul la un proces echitabil, prin urmare, nu poate fi considerat efectiv decât 
dacă observaţiile. Pe de altă parte, nemotivarea sau motivarea lacunară a unei hotărâri 
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judecătoreşti echivalează practic cu soluţionarea procesului fără a ________________________, 
de natură prin urmare să justifice o reapreciere a probelor şi modificarea hotărârii în apel, 
respectiv casarea cu trimitere spre rejudecare. 

Într-adevăr, atâta timp cât în considerente instanţa nu analizează probele care au fost 
administrate, nu stabileşte împrejurările de fapt esenţiale în cauză, nu evocă normele 
substanţiale şi procedurale incidente şi aplicarea lor în speţă, soluţia exprimată prin 
dispozitiv rămâne nesusţinută şi pur formală, nefiind corolarul motivelor ce o preced. O astfel 
de hotărâre devine arbitrară şi nu permite exercitarea controlului judiciar, obligând la o 
casare cu trimitere chiar dacă, strict teoretic, instanţa s-a pronunţat pe „fond". Exigenţa 
motivării impune prezentarea coerentă şi efectivă a examenului critic al magistratului de 
natură să susţină rezultatul deliberării, dar şi concordanţa argumentelor cu aspectele deduse 
în judecată de către parte. 

Notabilă este astfel maniera extrem de succintă în care se exprimă considerentele 
soluţiei, făcând hotărârea dată criticabilă din perspectiva legalităţii, în măsura în care nu 
creează transparenţă asupra silogismului judiciar care explică şi justifică dispozitivul şi nu 
arată la situaţia concretă supusă judecării care a fost parcursul logic al concluziei exprimate. 
Un proces civil finalizat prin hotărârea care dezleagă fondul, cu garanţiile date de art. 6.1 din 
Convenţia Europeană privind Drepturile Omului, include printre altele dreptul părţilor de a 
fi în mod real "ascultate", adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată. Altfel 
spus, aceasta implica mai ales în sarcina instanţei obligaţia de a proceda la un examen efectiv, 
real şi consistent al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de proba ale părţilor, cel puţin 
pentru a le aprecia pertinenta în determinarea situaţiei de fapt (hot. CEDO din 28.04.2005 
în cauza Albina c. României şi hot. CEDO din 15.03.2007 în cauza G_______ c. României). Ori, 
în condiţiile în care, cauza nu a fost soluţionată în mod real, potrivit garanţiilor conţinute de 
art. 6 din CEDO, concretizate în exprimarea de către magistrat a tuturor argumentelor 
decisive şi răspunsul sau la apărările şi argumentele principale ale intimatei, hotărârea 
urmează a fi casată, iar cauza trimisă la prima instanţă spre rejudecare în vederea 
soluţionării sale. 

Instanţa face o greşită interpretare a faptului ca numitul O______ lucra în cadrul altui 
departament. După cum se poate observa din toate organigramele, Direcţia Tehnica/Serviciul 
Interfeţe de Comunicaţie şi sisteme AMR/Biroul Dezvoltare testare şi Post Procesare este unu 
şi aceeaşi cu Divizia Tehnica/Birou Interfeţe de Comunicaţie şi sisteme AMR pentru iluminat, 
reclamantul neschimbându-şi locul de muncă ori funcţia. Chiar şi în cazul în care ar fi 
intervenit mutarea de către angajator a salariatului de la un birou la altul nu reprezintă o 
modificare nelegală a CIM (chiar şi în lipsa acordului salariatului respectiv, concretizat prin 
încheierea unui act adiţional la CIM) dacă nu se modifică felul muncii prestate (funcţia) ori 
salariul. 

Instanţa de fond şi-a depăşit atribuţiile, în sensul că menţionează că ar fi trebuit 
eventual şefii din departamentul, unde a fost angajat contestatorul să fie concediaţi, şi nu 
contestatorul. Chiar şi în ideea că ar fi fost mai mulţi "şefi" în acel departament, aceştia 
puteau, prin prisma pregătirii şi a atribuţiilor de serviciu, să îndeplinească şi atribuţiile 
subalternilor, în cazul în care s-ar fi redus numărul de lucrători pe care îl aveau în subordine. 
Nici legislaţia în vigoare nu prevede ca şi "criteriu primar şi obligatoriu" în ceea ce priveşte 
desfiinţarea posturilor, ca şefii/conducătorii departamentelor/secţiilor/unităţilor trebuie daţi 
afară primii sau în detrimentul subalternilor. Nici măcar reclamantul nu face vorbire de acest 
aspect în motivarea acţiunii sale. 
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La data de 21.04.2021, intimatul-contestator a depus întâmpinare şi apel incident împotriva 
sentinţei şi a considerentelor acesteia, în privinţa respingerii criticilor de nelegalitate ale 
Deciziei de concediere, sub aspectul respectării/acordării dreptului de preaviz, respectiv 
punctelor 11 şi 12 din Contestaţia formulată, solicitând respingerea cererii de apel formulată 
de AEM, admiterea cererii de apel incident formulată de acesta şi modificarea sentinţei în 
sensul admiterii în tot a contestaţiei, cu luarea în considerare inclusiv a motivelor de nulitate 
ale Deciziei de concediere ocazionate de respectarea/acordarea dreptului de preaviz, anume: 
punctul 11 din contestaţie - „Decizia de Concediere este nulă întrucât nu conţine durata 
perioadei de preaviz" şi punctul 12 din contestaţie - „Calculul termenului de preaviz nu 
respectă prevederile codului civil privind calculul termenelor pe zile libere. Contestatorul nu 
a beneficiat de 20 de zile lucrătoare de preaviz, calculate conform sistemului termenelor pe 
zile libere, conform Codului civil", cu obligarea AEM la plata cheltuielilor de judecată cauzate 
de etapa apelului, având în vedere următoarele motive: 

În ceea ce priveşte cererea de apel formulată de intimată, intimatul-contestator a că a 
existat un transfer de întreprindere în sensul art. 4 lit. d) din Legea nr. 67/2006 privind 
protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau a) unor 
părţi ale acestora (pe mai departe, Legea 67) întrucât: 
- contrar criticilor AEM din cererea de apel, noţiunea transferului de întreprindere nu trebuie 
redusă doar la formalizarea unei cesiuni sau fuziuni, în sens de operaţiune propriu-zisă, 
asumată prin acte juridice neechivoce; 
- lipsa unei dispoziţii de transfer expres asumate de AEM sau Luxten nu exclude transferul 
de întreprindere, definiţia prevăzută de art. 4 lit. d) din Legea 67 fiind largă, acoperind 
inclusiv trecerea din proprietatea cedentului în proprietatea cesionarului a (...) a unor părţi 
ale acestora, având ca scop continuarea activităţii principale sau secundare, indiferent dacă 
urmăreşte sau nu obţinerea unui profit; 
- dacă interpretarea noţiunii „transfer de unitate" prezintă probleme de interpretare din 
perspectiva Directivei 77/187, codificată prin Directiva 2001/23 privind apropierea legislaţiei 
statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de 
întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi, atunci, văzând şi par. 43 -45 din 
cauza C-160/14 (Joâo Filipe Ferreira da S____ e Brito şi alţii) a CJUE (citată şi de către prima 
instanţă), este de analizat oportunitatea şi legalitatea unei sesizări C|UE, în temeiul art. 19 
alin. (3) lit. b) din Tratatul privind Uniunea Europeană (pe mai departe, TUE), art. 267 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (pe mai departe, TFUE), art. 93 şi 
următoarele din Regulamentul de procedură al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (pe mai 
departe. Regulamentul CJUE) din 25 septembrie 2012, precum şi a art. 412 alin. (1) pct. 7 
din C.proc.civ., cu o întrebare preliminară care să vizeze Interpretarea noţiunii „transfer de 
unitate", în sensul articolului 1 alineatul (1) din Directiva 2001/23, în împrejurări cum sunt 
cele în discuţie în prezenta speţă; 
- prin cererea introductivă a propus diverse probatorii care să ocazioneze examinarea în 
detaliu a intervenirii unui transfer de întreprindere între Luxten şi AEM, însă, printr-o 
încheiere premergătoare, prima instanţă a respins aceste mijloace de probă ale 
contestatorului; 
- prin întâmpinare, având în vedere efectul devolutiv al cererii de apel promovate de AEM  
care provoacă o nouă judecată asupra in/existenţei unui transfer de întreprindere, arată că 
susţine soluţia Sentinţei, propunând, în apel, aceleaşi probatorii ca cele propuse primei 
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instanţe pentru a susţine respingerea apelului AEM sub aspectul inexistenţei unui transfer 
de întreprindere. 

Arată că decizia de Concediere este nulă întrucât nu conţine motivele care au 
determinat concedierea, în aceasta nu există referiri concrete prin care să se arate în ce a 
constat reorganizarea activităţii AEM, care au fost considerentele care au stat la baza 
reorganizării locului de muncă al contestatorului, cu indicarea corelativă a actelor care atestă 
situaţiile de fapt afirmate astfel cum corect s-a reţinut prin sentinţă, considerentele stereotipe 
şi cu „caracter generic" ale deciziei de concediere nu sunt suficiente pentru motivarea efectivă 
a Deciziei de concediere. 

Menţiunea „necesitatea reorganizării unor activităţi şi locuri de muncă pe criterii de 
eficienţă economică în cadrul societăţii" din conţinutul Deciziei de Concediere are 
echivalentul unei simple afirmaţii că ar fi avut loc o reorganizare a activităţii, nepurtându-se 
discuţii, într-o atare ipoteză, de respectarea cerinţei obligatorii stabilită de legiuitor prin 
art. 76 alin. l lit. a) din C. muncii, atât timp cât în decizia emisă nu există referiri concrete 
prin care să se arate în ce a constat reorganizarea activităţii societăţii apelante, care au fost 
considerentele care au stat la baza reorganizării locului de muncă al intimatului, cu indicarea 
corelativă a actelor care atestă situaţiile de fapt afirmate. 

Nici intenţia de concediere colectivă a AEM, depusă în premieră în etapa primei 
instanţe, nu explică motivele avute în vedere la desfiinţarea postului ocupat. Şi nici nu ar 
putea să o facă, întrucât, fiind întocmite ulterior Deciziei de Concediere, aceasta din urmă nu 
putea fi fundamentată pe aceste fapte ulterioare. „Este evident că societatea intimată nu se 
poate prevala de înscrisuri şi analize realizate ulterior concedierii contestatoarei, în 
justificarea măsurii adoptate de aceasta prin decizia contestată în cauză" - C.A.P. Ploieşti, s. 
I civ.. dec, civ. nr. 2487/5 noiembrie 2018. 

AEM, care avea sarcina probei, potrivit art. 272C. muncii, nu a dovedit existenţa 
cauzei reale şi serioase, aşa cum aceasta a fost invocată în Decizia de Concediere, nefiind 
administrate probe din care să rezulte că reorganizarea activităţii societăţii a impus o 
schimbare a priorităţilor şi obiectivelor, concretizată în desfiinţarea postului de inginer de 
sistem în informatică. 

"Aşa cum în mod corect a reţinut Tribunalul Prahova, măsura luată de angajator nu 
poate fi arbitrară, ci impusă de motive care există şi pot fi verificate şi care sunt de natură să 
determine în mod obiectiv desfiinţarea unui post. Astfel de motive trebuie probate şi nu pot 
rămâne la nivel declarativ (...)" - CAP Ploieşti, s. I civ.. dec, civ. nr. 902/29 iunie 2020. 
Susţine că depunerea celor 3 variante ale organigramei (înainte şi după desfiinţarea postului 
contestatorului) nu pot lua locul unei motivări neechivoce a Deciziei de concediere privind 
motivele oricum "existenţa acestor înscrisuri nu scuteşte angajatorul de a motiva cazul de 
concediere în mod efectiv în chiar cuprinsul deciziei de concediere, ori lipsa acestei motivări, 
aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de fond are drept consecinţă nulitatea deciziei, ceea 
ce face cu totul de prisos a se analiza pretinsa temeinicie a celor cuprinse în documentele 
extrinseci actului de concediere" - CAP Ploieşti, s. 1 civ.. dec, civ. nr. 1151/23 iulie 2020. 

Suprimarea postului din organigrama societăţii, rezultată din cele 3 organigrame 
aflate la dosar asigură, eventual, efectivitatea desfiinţării postului, dar nu este echivalentă 
cu caracterul serios sau cu motivele acesteia. Cauza reală şi serioasă nu poate fi demonstrată 
cu organigrame, ci, eventual, cu „minime analize realizate anterior concedierii, care să 
justifice, în vreun fel, măsura dispusă, neexistând un studiu prealabil întocmit anterior 
concedierii din care să reiasă necesitatea desfiinţării postului contestatorului sau vreun 
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eventual plan de eficientizare a activităţii, aşa cum se impunea în mod logic şi necesar" –
(CAP Ploieşti, s. 1 civ. dec, civ. nr. 1292/21 mai 2018). 

Împrejurarea că în etapa primei instanţe, apelanta AEM a depus la dosar o ________ 
înscrisuri pentru a proba situaţia menţionată în decizia de concediere, este lipsită de 
relevantă juridică din perspectiva art. 79 din Codul muncii, text de lege care statuează expres 
şi imperativ că ..în caz de conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte 
motive de fapt sau de drept, decât cele precizate în decizia de concediere" ( CAP. Ploieşti, s. I 
civ. dec, civ. nr. 29/13 ianuarie 2021). 

Legiuitorul naţional a apreciat necesar că în ceea ce priveşte cerinţa de a indica în 
materialitatea lor motivele care au determinat concedierea (prevăzute de art. 76 alin.1 lit. 
a) C muncii), să mai statueze printr-un alt articol (art. 79 din C. muncii), interdicţia pentru 
angajator de a complini cu acte anterioare, ulterioare sau concomitente emiterii deciziei, 
inclusiv apărări formulate în instanţă, lipsa din cuprinsul deciziei a cerinţei stabilite de 
art. 76 alin.1 lit.a) din C. muncii. 

Dispoziţiile art. 79C. muncii au făcut obiectul controlului de constituţionalitate, 
Curtea Constituţională stabilind prin Decizia nr. 378/2004, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I şi nr.936/13.10.2004, că aceste dispoziţii „constituie norme de procedură 
determinând limitele examinării legalităţii şi temeiniciei deciziei de concediere, respectiv 
mijloacele procedurale pe care le pot folosi părţile ca dovadă a susţinerilor lor". 

În considerarea acestor aspecte, contestatorul a solicitat ca instanţa de control judiciar 
să constate că Decizia de Concediere este lovită de nulitate absolută, pentru nerespectarea 
cerinţei prev. de art. 76 alin. l lit. a) din C. muncii. 

Nici măcar în memoriul de apel al AEMnu se indică circumstanţele concrete care au 
fundamentat decizia de reorganizare a societăţii, viciul nemotivării Deciziei de Concediere 
este perpetuat şi în etapa apelului, singurele explicaţii ale AEM pentru care decizia de 
concediere ar beneficia de cauză reală şi serioasă fiind: sisteme AMR pentru Iluminat. Dar 
situaţia precară economică a societăţii nu este explicată sau probată nicăieri (nici în cuprinsul 
Deciziei de Concediere, nici în hotărârile Adunării Generale sau cele ale Consiliului de 
supraveghere), la fel ca şi măsurile de redresare a societăţii, care nu sunt explicate sau 
probate nicăieri (nici în cuprinsul Deciziei de Concediere, nici în hotărârile Adunării Generale 
sau cele ale Consiliului de supraveghere). 

Contrar susţinerilor AEM, sentinţa este motivată, cuprinzând motivele care au format 
convingerea instanţei asupra fiecărui motiv de nelegalitate al Deciziei de concediere. 
Motivarea sumară nu este un motiv de nelegalitate al hotărârii. 

Sentinţa explică de o manieră convingătoare raţionamentele juridice pe care le-a 
adoptat pentru a soluţiona pretenţiile şi apărărilor părţilor, deşi sumar, prima instanţă a 
expus argumentele fundamentale care, prin conţinutul lor, au fost susceptibile să influenţeze 
soluţia pronunţată asupra fiecărui motiv de nelegalitate iterat în contestaţie, astfel că critica 
nemotivării sentinţei este neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte, apelul incident, contestatorul a arătat că Decizia de Concediere 
este nulă întrucât nu conţine durata perioadei de preaviz. 

În pofida considerentelor sentinţei, Decizia de Concediere „ar fi trebuit să conţină data 
începerii termenului de preaviz şi data epuizării acestui termen" - C. A. Bucureşti, secţia a 
VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de munca şi asigurări sociale, dec. nr. 527R din 
1 februarie 2010, Selecţie şi prelucrare de judecător D. C____, în Revista romana de dreptul 
muncii nr. 5/2010, consultat la data de 24.01.2020. 
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Iar în ceea ce priveşte calculul termenului de preaviz, acesta nu respectă prevederile codului 
civil privind calculul termenelor pe zile libere, contestatorul nu a beneficiat de 20 de zile 
lucrătoare de preaviz, calculate conform sistemului termenelor pe zile libere, conform Codului 
civil". 

Intimatul – reclamant a depus la dosarul cauzei practică judiciară. 
Prin întâmpinarea formulată la apelul incident, la data de 21.05.2021, apelanta B__ 

B_ a solicitat respingerea apelului declarat de O______, ca netemeinic şi nelegal. 
Notificarea de acordare a preavizului nr. 766/02.11.2019 a fost comunicată 

reclamantului la data de 02.12.2019, acesta semnând de primire, personal. Termenul de 
preaviz de 20 de zile lucrătoare a început să curgă din data de 03.12.2019. 

Cu privire la calculul termenului, în baza principiului consacrat de art. 278 alin. (1) 
din Codul muncii, republicat, dispoziţiile se întregesc cu dreptul civil, acesta din urma 
constituind, prin urmare, drept comun pentru dreptul muncii. 

Reţinând natura juridică a preavizului, Curtea a constatat că, potrivit 
art. 1416 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, calculul termenelor, 
indiferent de durata şi izvorul lor, se face potrivit regulilor stabilite în Titlul III din Cartea a 
VI-a, iar, conform art. 2553 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, când 
termenul se stabileşte pe zile, nu se la în calcul prima şi ultima zi a termenului. 

Concluzionând, data comunicării preavizului nu face parte din durata acestuia. 
Art. 75 alin. (1) din Codul muncii stabileşte cum se va calcula termenul de preaviz, 

prin referirea la zile lucrătoare, sunt parţial întemeiate. Astfel, este fără de tăgadă că, în 
calcul, se vor avea în vedere numai zilele lucrătoare, dar fără a stabili momentul de la care 
începe să curgă termenul de preaviz şi momentul în care acesta se împlineşte, textul de lege 
cuprins în Codul muncii se impune a fi întregit cu dispoziţiile Codului civil pentru motivele 
anterior expuse. 

În ceea ce priveşte modul de calcul al acestui termen, el a fost calculat încât să includă, 
între data la care a fost notificată începerea preavizului, şi data la care CIM încetează efectiv, 
un număr de 20 de zile lucrătoare, fără ca printre acestea să se numere prima zi (data primirii 
preavizului) şi ultima (dată de la care CIM este efectiv desfăcut). În plus faţă de prima şi 
ultima zi, în calculul termenului de preaviz nu au intrat nici zilele libere, deci atât zilele de 
sâmbătă şi duminică, cât şi sărbătorile legale, fie reglementate în mod expres, fie stabilite în 
mod spontan de către autorităţile publice. 

Decizia de concediere a fost emisă după cele 20 de zile lucrătoare de preaviz şi i-a fost 
comunicată salariatului la adresa de domiciliu prin poşta română, cu confirmare de primire. 
Raportat la decizia nr.8/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, B__ B_ a respectat 
acordarea termenului de preavizului. 

Cât priveşte pct. 11 din Contestaţie, la fila 2 din decizia de concediere nr. 
790/04.01.2021, la art. 3 se menţionează că salariatul a beneficiat de 20 de zile lucrătoare de 
preaviz şi data de început a preavizului. 

„Art. 3 Salariatului O______ i s-a acordat un preaviz de 20 de zile lucrătoare începând 
cu data de 03.12.2019 în baza înştiinţării de preaviz, înregistrată cu numărul 766/02.12.2019 
şi comunicată salariatului în data de 02.12.2019. În perioada preavizului, salariatului i s-a 
acordat dreptul să absenteze 4 ore pe zi de la programul unităţii pentru a-si căuta un loc de 
muncă fără ca aceasta să-i fi afectat salariul şi celelalte drepturi.” 

Potrivit art.76 - (1) Codul Muncii, Decizia de concediere se comunică salariatului în 
scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea; b) 
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durata preavizului; c) criteriile d e stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 70 alin (2) lit. 
d); d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii 
urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condiţiile art. 64. 

Din dispoziţia legală rezultă că angajatorul are obligaţia de a comunica salariatului 
afectat de concediere care au fost motivele ce au condus la concediere. 

În speţă, se constată că decizia de concediere conţine toate elementele prevăzute de 
art.76, în sensul că este precizat motivul care a determinat concedierea, respectiv desfiinţarea 
postului ocupat de salariat, cât şi se face referire la preavizul acordat de 20 de zile lucrătoare, 
preaviz acordat salariatului. 

Rezultă că angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia legală de a menţiona în cuprinsul 
deciziei de concediere elementele de fapt ce au stat la baza emiterii deciziei de concediere. 

Curtea a încuviinţat în cauză administrarea probei cu înscrisuri, apreciind că acestea 
sunt pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei, intimatul – reclamant depunând o 
________ articole de presă, iar apelanta – intimată depunând adeverinţe cu privire la alţi trei 
angajaţi. 

La termenul de judecată din data de 15.06.2021 instanţa a solicitat relaţii de la Luxten 
Lighting Company SA, relaţii ce au fost depuse la data de 24.09.2021. 

La termenul de judecată din data de 16.11.2021 intimatul – contestator a arătat că nu 
insistă în cererea de sesizare a Curţii Europene de Justiţie cu o întrebare preliminară, 
aceeasta fiind şi poziţia apelantei – pârâte. 

Examinând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a actelor şi lucrărilor 
dosarului, dar şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză, Curtea reţine următoarele: 

Potrivit art.479C.pr.civ. instanţa de apel va verifica, în limitele cererii de apel, 
stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă. 

Curtea reţine că deşi cel mai semnificativ si caracteristic efect al apelului este efectul 
devolutiv ce constă într-o reînnoire sau reeditare a judecăţii pricinii în fond, astfel că 
problemele de fapt si de drept dezbătute în faţa primei instanţe sunt repuse în discuţia 
instantei de apel, trebuie subliniat faptul că, totuşi, caracterul devolutiv al apelului nu este 
unul absolut el fiind limitat de două reguli restrictive exprimate prin adagiile tantum 
devolutum quantum appellatum (adică nu se devoluează decât ceea ce s-a apelat) si tantum 
devolutum quantum judicatum (adică nu se devoluează decât ceea ce s-a judecat). 

Acest principiu stabileşte că apelul, deşi provoacă o nouă judecată în fond a litigiului, 
reprezintă o cale de atac împotriva hotărârii primei instanţe şi nu oferă posibilitatea părţii 
de a-şi modifica pretenţiile. Astfel, în apel, nu pot fi formulate pretenţii care nu au fost supuse 
judecăţii primei instanţe. 

Faţă de aceste aspecte, Curtea reţine că în prezenta cauză a declarat apel intimata, 
criticând soluţia pronunţată atât prin prisma reţinerii existenţei unui transfer de unitate, cât 
şi prin raportare la nulitatea Deciziei de concediere reţinută de instanţa de fond, apreciind că 
Decizia era motivată corespunzător, iar în cauză a existat o cauză reală şi serioasă a 
desfiinţării locului de muncă al reclamantului – intimat. A mai susţinut că Sentinţa apelată 
nu este motivată, instanţa de fond nerăspunzând apărărilor formulate ci preluând susţinerile 
reclamantului din cererea de chemare în judecată. 

Reclamantul - intimat a formulat apel incident, apreciind că Decizia de concediere este 
lovită de nulitate, deoarece nu a fost respectat termenul de preaviz prevăzut de art. 75 alin. 
1 C.Muncii. 
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Aşa cum a reţinut instanţa de fond, prin Decizia nr. 790 emisă la data de 04.01.2020, 
apelanta - intimată a decis ca începând cu aceeaşi dată, contractul individual de muncă al 
contestatorului O______, angajat în funcţia de inginer de sistem în informatică în cadrul 
Diviziei Tehnice/Birou Interfeţe de comunicaţii şi sisteme ARM, să înceteze, din iniţiativa 
angajatorului, cu menţiunea că încetarea contractului este generată de motive care nu ţin de 
persoana angajatului, ca urmare a concedierii acestuia generată de desfiinţarea efectivă a 
postului ocupat dintr-o cauză reală şi serioasă. 

În cuprinsul Deciziei s-au indicat ca motive de fapt ale concedierii: necesitatea 
reorganizării unor activităţi şi locuri de muncă pe criterii de eficienţă economică în cadrul 
societăţii; necesitatea adoptării măsurii concedierii individuale pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului şi desfiinţarea postului de inginer de sistem în informatică din cadrul 
intimatei; respectiv că societatea nu deţine posturi vacante corespunzătoare funcţiei şi 
pregătirii salariatului, iar din acest motiv nu îi poate oferi un alt loc de muncă; iar ca temei 
de drept al măsurii dispuse s-au reţinut prevederile art. 65 alin. 1 şi art. 75 alin.1 din Codul 
muncii. 

În plus, în decizie se specifică că angajatului i-a fost acordată o perioadă de preaviz de 
20 zile lucrătoare cu începere din data de 03.12.2019. 

În aceeaşi decizie, intimata arată că la baza concedierii contestatorului a stat Decizia 
nr. 127/02.12.019, care ar modifica organigrama instituţiei, ar reorganiza activitatea 
societăţii şi locurile de muncă pe criterii de eficienţă economică, corelată cu necesitatea 
continuării procesului de trecere de la o organizarea ierarhică-structurală la o organizare 
funcţională, eficientă şi flexibilă având în prim plan nevoile locale de optimizare şi control a 
activităţilor cu impact major în situaţia economică a societăţii şi ar fi desfiinţat postul ocupat 
de contestator; fiind invocată totodată o pierdere economică înregistrată în anul 2018 şi 
pierderea înregistrată pe primul trimestru al anului 2019. 

Din cuprinsul contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 741/14.04.2014, 
semnat din partea angajatorului de numita B____ M_____ M____, rezultă că dl  
O______ a fost angajat de Luxten Lighting Company SA, pe perioadă nedeterminată, 
începând cu data de 22.04.2014, în funcţia de Şef laborator la Divizia de Cercetare Inovare 
Dezvoltare, contract ce a încetat la data de 01.02.2018, ca urmare a emiterii Deciziei nr. 
30/31.01.2018, decizie prin care s-a decis încetarea contractului individual de muncă în 
temeiul prevederilor art. 55 litera b din Codul muncii, prin acordul părţilor. 

La aceeaşi dată de 31.01.2018 s-a încheiat contractul individual de muncă înregistrat 
sub nr. _____ prin care începând cu data de 01.02.2018 contestatorul a devenit angajatul 
intimatei SC B__ B_, intimată reprezentată de aceeaşi persoană B____ M_____ M____, pe 
perioadă nedeterminată în funcţia de inginer de sistem în informatică la Divizia Tehnică 
Serviciu Interfeţe de comunicaţie şi sisteme AMR/ Birou dezvoltare testare şi post procesare. 

Faptul că Decizia nr. 30/31.01.2018 de încetare a contractului individual de muncă al 
reclamantului emisă de Luxten SA nu a fost semnată tot de numita B____ M_____ M____ nu 
poate conduce la ideea că cele două societăţi nu erau reprezentate de aceeaşi persoană, atât 
timp cât ambele contracte de muncă ale reclamantului au fost încheiate prin acelaşi 
reprezentant – B____ M_____ M____, aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de fond. 

Din probatoriul administrat în faţa instanţei de apel reiese că aceeaşi procedură s-a 
urmat şi în cazul numiţilor O____ R_____ A_____, N______ M_________ E____ şi Taca M_____, 
aceştia fiind angajaţi ai Luxten Lighting Company SA până în data de 01.02.2018, când le-a 
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încetat contractele de muncă cu acordul părţilor, ca urmare a cererilor de încetare (f. 207 - 
239). 

Din Adeverinţele comunicate de apelanta – pârâtă reiese că numitul O____ R_____ 
A_____ a fost încadrat în cadrul acestei societăţi la data de 01.02.2018 în mesereia de inginer 
de Sistem în Informatică iar la data de 04.01.2020 a fost emisă Decizia de concediere nr. 
788/04.01.2020 în baza prevederilor art. 65 alin. 1 din Legea 53/2003. Numitul N______ 
M_________ E____ a fost angajat de apelanta pârâtă SC B__ B_ Timişoara la data de 
01.02.2018 şi concediat la data de 04.01.2020 în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, iar 
numitul Ţacă M_____ a fost angajat la data de 01.02.2018 şi concediat la data de 04.01.2020 
(f. 173 – 192) 

În ceea ce priveşte existenţa unui transfer de unitate, aşa cum a reţinut instanţa de 
fond, potrivit art. 1 din Legea 76/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul 
transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, prevederile prezentei 
legi reglementează condiţiile în care se realizează protecţia drepturilor de care beneficiază 
salariaţii, prevăzute în contractele individuale de muncă şi în contractul colectiv de muncă 
aplicabil, în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora către 
un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni, potrivit legii. 

Aşa cum arată apelanta – intimată la nivelul Uniunii Europene, sediul materiei este 
reprezentat de Directiva nr. 2001/Z3/CE privind apropierea legislaţiile statelor membre 
relative la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii 
sau a unor părţi ale acestora. 

Noţiunea de „transfer de întreprindere” a constituit obiectul interpretării Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, întrucât Curtea a constatat că domeniul de aplicare a dispoziţiei 
în litigiu din directivă nu putea fi analizat numai pe baza interpretării textuale, din cauza 
diferenţelor dintre versiunile lingvistice ale acestei dispoziţii şi a divergenţelor dintre 
legislaţiile naţionale cu privire la noţiunea de cesiune contractuală. În consecinţă, a conferit 
acestei noţiuni o interpretare suficient de flexibilă pentru a răspunde obiectivului directivei, 
care este protejarea salariaţilor în cazul transferului de la întreprinderea lor, şi a hotărât că 
această directivă se aplica în toate ipotezele de modificare, în cadrul relaţiilor contractuale, a 
persoanei fizice sau juridice responsabile pentru funcţionarea întreprinderii, care preia 
obligaţiile de angajator faţă de angajaţii întreprinderii (Hotărârea din 15 iunie 1988, Bork 
International, punctul 13, pronunţată în cauza C-101/87). 

Curtea de Justiţie a decis că Directiva 77/187, codificată prin Directiva 2001/23, este 
aplicabilă în toate situaţiile în care, în cadrul unor raporturi contractuale, se schimbă 
persoana fizică sau juridică responsabilă pentru exploatarea întreprinderii, care contractează 
obligaţiile angajatorului în privinţa angajaţilor întreprinderii. 

Aşa cum a arătat instanţa de fond, în cauza C160/14 Curtea a reţinut că Directiva 
2001/23 urmăreşte să asigure continuitatea raporturilor de muncă existente în cadrul unei 
unităţi economice, independent de o schimbare a proprietarului. Criteriul decisiv pentru a 
dovedi existenţa unui transfer, în sensul acestei directive, constă, aşadar, în împrejurarea că 
unitatea în discuţie îşi menţine identitatea, ceea ce rezultă în special din continuarea efectivă 
a exploatării sau din reluarea acesteia. 

Pentru a stabili dacă această condiţie este îndeplinită, trebuie să se ia în considerare 
totalitatea împrejurărilor de fapt ce caracterizează operaţiunea în cauză, printre care 
figurează şi tipul de întreprindere sau de unitate în cauză, dacă sunt transferate elemente 
corporale precum clădirile şi bunurile mobile, valoarea elementelor necorporale la momentul 
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transferului, dacă majoritatea personalului a fost sau nu a fost preluat de noul angajator, 
dacă a fost sau nu a fost transferată clientela, precum şi gradul de similitudine între 
activităţile exercitate înainte şi după transfer şi durata unei eventuale suspendări a acestor 
activităţi. Aceste elemente nu constituie însă decât aspecte parţiale ale evaluării globale care 
se impune şi de aceea nu pot fi apreciate izolat. 

Pentru a stabili dacă această condiţie este îndeplinită, trebuie să se ia în considerare 
toate împrejurările de fapt ce caracterizează operaţiunea în cauză, printre care figurează şi 
tipul de întreprindere sau de unitate în cauză, dacă sunt transferate elemente corporale 
precum clădirile şi bunurile mobile, valoarea elementelor necorporale la momentul 
transferului, dacă majoritatea personalului a fost sau nu preluat de noul angajator, dacă a 
fost sau nu transferată clientela, precum şi gradul de similitudine între activităţile exercitate 
înainte şi după transfer şi durata unei eventuale suspendări a acestor activităţi. Aceste 
elemente nu constituie însă decât aspecte parţiale ale evaluării globale care se impune şi de 
aceea nu pot fi apreciate izolat (Hotărârea din 9 septembrie 2015, Ferreira da S____ e Brito 
şi alţii, C-160/14, EU:C:2015:565, punctul 26, precum şi jurisprudenţa citată). 

Astfel, importanţa respectivă care trebuie acordată diverselor criterii variază în mod 
necesar în funcţie de activitatea desfăşurată, chiar de metodele de producţie sau de exploatare 
utilizate în întreprindere, în unitate sau în partea de unitate în cauză (Hotărârea din 9 
septembrie 2015, Ferreira da S____ e Brito şi alţii, C-160/14, EU:C:2015:565, punctul 27, 
precum şi jurisprudenţa citată). 

Trebuie precizat de asemenea că simpla preluare de către o entitate economică a 
activităţii economice a unei alte entităţi nu permite să se concluzioneze că s-a menţinut 
identitatea acesteia din urmă. În fapt, identitatea unei astfel de entităţi nu poate fi redusă la 
activitatea care îi este încredinţată. Această identitate reiese dintr-o pluralitate de elemente 
care nu pot fi disociate, precum personalul care o compune, organele sale de conducere, 
organizarea muncii, metodele sale de operare sau, dacă este cazul, mijloacele de operare aflate 
la dispoziţia acesteia (Hotărârea din 20 ianuarie 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, 
punctul 41, şi Hotărârea din 20 iulie 2017, Piscarreta Ricardo, C-416/16, EU:C:2017:574, 
punctul 43). 

Rezultă din cele ce precedă că o calificare drept transfer presupune o serie constatări 
de ordin factual, acest aspect trebuind să fie apreciat in concreto de instanţa naţională în 
lumina criteriilor stabilite de Curte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 7 august 2018, 
Colino Siguënza, C-472/16, EU:C:2018:646, punctul 45), precum şi a obiectivelor urmărite de 
Directiva 2001/23, astfel cum sunt enunţate în special în considerentul (3) al acesteia. 

Curtea mai reţine că deşi este adevărat că procedura instituită prin articolul 267 
TFUE este un instrument de cooperare între Curte şi instanţele naţionale cu ajutorul căruia 
cea dintâi furnizează celor din urmă elementele de interpretare a dreptului Uniunii care le 
sunt necesare pentru soluţionarea litigiilor asupra cărora urmează să se pronunţe, nu este 
mai puţin adevărat că, atunci când nu există nicio cale de atac în dreptul intern împotriva 
deciziei unei instanţe naţionale, aceasta din urmă are, în principiu, obligaţia de a sesiza 
Curtea conform articolului 267 al treilea paragraf TFUE în ipoteza în care o întrebare privind 
interpretarea dreptului Uniunii este invocată în faţa sa. 

În ceea ce priveşte conţinutul obligaţiei menţionate, dintr-o jurisprudenţă consolidată 
de la pronunţarea Hotărârii Cilfit şi alţii (283/81, EU:C:1982:335) rezultă că o instanţă 
naţională ale cărei decizii nu sunt supuse unei căi de atac în dreptul intern trebuie, atunci 
când se pune o problemă de drept al Uniunii în cauza dedusă judecăţii sale, să îşi 
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îndeplinească obligaţia de sesizare, cu excepţia cazului în care constată că problema invocată 
nu este pertinentă sau că dispoziţia de drept al Uniunii în cauză a făcut deja obiectul unei 
interpretări din partea Curţii sau că aplicarea corectă a dreptului Uniunii se impune cu o 
asemenea evidenţă încât nu mai lasă loc niciunei îndoieli rezonabile. 

Curtea a precizat, în plus, că existenţa unei astfel de eventualităţi trebuie să fie 
evaluată în funcţie de caracteristicile proprii dreptului Uniunii, de dificultăţile deosebite pe 
care le prezintă interpretarea sa şi de riscul unor divergenţe de jurisprudenţă în cadrul 
Uniunii (Hotărârea Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punctul 33). 

Desigur, revine exclusiv instanţei naţionale sarcina de a aprecia dacă aplicarea corectă 
a dreptului Uniunii se impune atât de evident încât nu permite nicio îndoială rezonabilă şi, 
în consecinţă, de a decide să se abţină să sesizeze Curtea cu o problemă de interpretare a 
dreptului Uniunii care a fost ridicată în faţa acesteia (a se vedea Hotărârea Intermodal 
Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, punctul 37 şi jurisprudenţa citată). 

În această privinţă, existenţa, ca atare, a unor decizii contradictorii pronunţate de alte 
instanţe naţionale nu poate constitui un element determinant de natură să impună obligaţia 
prevăzută la articolul 267 al treilea paragraf TFUE. 

Instanţa de ultim grad care se pronunţă poate să aprecieze astfel, în pofida unei 
anumite interpretări a unei dispoziţii a dreptului Uniunii efectuate de instanţe inferioare, că 
interpretarea pe care o propune pentru respectiva dispoziţie, diferită de cea pe care au 
efectuat-o aceste instanţe, se impune fără nicio îndoială rezonabilă. 

Având în vedere aceste aspecte Curtea apreciază că în mod corect a reţinut 
instanţa de fond existenţa unui transfer de unitate, atât timp cât din înscrisurile 
depuse la dosarul cauzei reiese că angajaţii Luxten Lighting Company SA au fost 
preluaţi de apelanta – pârâtă AEM, iar la încheierea contractelor de muncă ale 
acestora cele două societăţi au fost reprezentate de aceeaşi persoană – B____ M_____ 
M____. 

Curtea are în vedere şi articolele de presă depuse de apelantul – reclamant, 
respectiv cel din ZIUA de Vest cu titlul „ Acord în grupul AEM-Luxten: deţinerile a trei 
acţionari din Timişoara vor fi preluate de către producătorul de contoare, pentru acoperirea 
unor pierderi”, cel din WALL STREET cu titlul „ Luxten Lighting Company înfiinţează 
compania AEM Timisoara” şi cel din CURENTUL, cu titlul „ delapidare la AEM Timişoara 
ca pe vremea lui C________”, din cuprinsul cărora reiese că B__ B_ Tiişoara urmează să 
___________________________ proprii deţinute în prezent la societate de acţionarii O______ 
M____, I___ M____ şi M_______ A_____. Ulterior , aceste acţiuni vor fi anulate, iar capitalul 
social al AEM va fi redus cu valoarea acestora „pentru asanarea pierderilor generate 
societăţii”, se arată într-un document al companiei, citat de profit.ro. reducerea capitalului 
social pentru acoperirea unor pierderi, prin anularea acţiunilor este o procedură prevăzută şi 
reglementată de Legea societăţilor comerciale.De asemenea, AEM va prelua şi deţinerile de 
acţiuni la Luxten Lighting Company ale celor trei menţionaţi, pentru asanarea pierderilor 
generate de aceştia societăţii AEM”. 

Având în vedere că cele două societăţi au continuat să existe, SC AEM fiind divizată 
din Luxten Lighting Company SA, obiectul de activitate al SC AEM fiind de producere 
aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control, iar Luxten Lighting Company SA 
îşi schimbă domeniul principal de activitate în lucrări de instalaţii pentru clădiri, că AEM a 
preluat angajaţi de la societatea din care a fost divizată (aspect ce reiese din adeverinţele 
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depuse la dosarul cauzei), curtea apreciază că a existat un transfer de unitate, deşi nu 
s-a depus la dosarul cauzei un contract de transfer sau de cesiune. 

Astfel, criticile formulate de apelantă sunt apreciate ca neîntemeiate. 
În ceea ce priveşte susţinerea apelantei privind dreptul acesteia de a dispune 

concedierea reclamantului, având în vedere data încheierii contractului de muncă – 
31.01.2018 şi data emiterii deciziei de concediere 04.01.2020, deşi adevărată, Curtea 
apreciază că nu poate conduce la modificarea Sentinţei apelate, atât timp cât instanţa de fond 
a analizat legalitatea Deciziei de concediere şi prin prisma dispoziţiilor art. 76 alin. 1 şi 
art. 78C.Muncii, apreciind că aceasta nu este motivată, iar intimata nu a făcut dovada cauzei 
reale şi serioase a desfiinţării locului de muncă al reclamantului. 

Verificând criticile apelantei, din această perspectivă, Curtea le apreciază ca 
neîntemeiate. 

Aşa cum a arătat instanţa de fond, art. 76 din Codul muncii prevede că decizia de 
concediere pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului se comunică acestuia în scris şi 
trebuie să conţină în mod obligatoriu motivele care determina concedierea, durata 
preavizului, criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai 
în cazul concedierilor colective şi lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi 
termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în 
condiţiile art. 64 din Codul muncii. 

A mai reţinut tribunalul că potrivit art. 65 alin. (1) din Codul Muncii, cauza concedierii 
salariatului trebuie să o constituie desfiinţarea locului de muncă, desfiinţare ce trebuie să fie 
efectiva, reală şi serioasă sau, altfel spus, de a fi determinată de o cauză obiectivă, de o 
anumită gravitate care să impună, cu adevărat, această măsură. 

Aşa cum în mod corect a reţinut Tribunalul Prahova, măsura luată de angajator nu 
poate fi arbitrară, ci impusă de motive care există şi pot fi verificate şi care sunt de natură să 
determine în mod obiectiv desfiinţarea unui post. Astfel de motive trebuie probate şi nu pot 
rămâne la nivel declarativ. 

Hotărârea reorganizării unor activităţi şi locuri de muncă pe criterii de 
eficienţă economică aparţine incontestabil societăţii doar în măsura în care acesta 
este rezultatul unor calcule de eficienţa a profitului realizat. In lipsa unor 
asemenea dovezi, nu se poate concluziona ca desfiinţarea postului a avut o cauza 
reală şi serioasă. 

Pentru aceste raţiuni, legea prevede nu doar cerinţa ca desfiinţarea locului de muncă 
să fie efectivă, ci şi pe aceea de a fi justificată de o cauză reală şi serioasă. 

Desfiinţarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura 
angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia ori în statul de funcţii. 
Desfiinţarea trebuie să vizeze acel post şi nu altul de natura celui ocupat de cel concediat, 
„rezultat al unei decizii subiective şi nefundamentate”. 

Cauza este reală când prezintă un caracter obiectiv, adică există în realitate cu 
adevărat şi nu o disimulează. Poate consta, după caz, în dificultăţi economice, reducerea 
cheltuielilor, creşterea eficienţei, a beneficiilor sau comasarea unor structuri ori 
compartimente etc, indiferent de persoana sau conduita salariatului. 

Este serioasă, când se impune din necesităţi evidente privind îmbunătăţirea activităţii 
şi nu disimulează realitatea. Cauza serioasă este aceea care face imposibilă continuarea 
activităţii la un loc de muncă, fără pagube pentru angajator. 
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Însă în caz de litigiu instanţa judecătorească este cea care apreciază caracterul real şi 
serios al motivelor invocate de angajator la concedierea salariatului, formându-şi convingerea 
pe baza probatoriilor susţinute de părţi. 

Caracterul efectiv, real şi serios al desfiinţării locului de muncă ocupat de salariat 
poate rezulta din documente precum: programul de restructurare şi reorganizare a societăţii; 
proiectul de concediere colectivă; tabelul nominal al personalului disponibilizat, 
organigramele şi statele de funcţii ale unităţii anterioare şi ulterioare concedierii. 

Reducerea activităţii nu poate fi doar un pretext pentru îndepărtarea unui salariat şi 
în consecinţă desfacerea contractului unei persoane urmată de încadrarea alteia, din afara 
unităţii, este inadmisibilă, în astfel de cazuri reorganizarea nefiind una reală. 

În acest sens este şi Decizia nr. 420 din 15 octombrie 2013 a Curţii Constituţionale, 
reţinută de instanţa de fond, care a statuat că prevederile art. 65 din Codul muncii "stabilesc 
condiţiile în care angajatorul poate dispune concedierea salariatului din motive ce nu îi sunt 
imputabile acestuia. Aceste condiţii urmăresc să stabilească un echilibru între cele două părţi 
ale contractului de muncă, respectiv între necesitatea de a asigura angajatorului libertatea 
de a dispune cu privire la desfiinţarea unor locuri de muncă atunci când considerente 
obiective o impun - dificultăţi economice, transformări tehnologice, reorganizarea activităţii 
etc., pe de o parte, şi nevoia de a proteja salariatul de o eventuală atitudine abuzivă a 
angajatorului, de cealaltă parte. Pentru aceste raţiuni, Legea prevede nu doar cerinţa ca 
desfiinţarea locului de muncă să fie efectivă, ci şi pe aceea de a fi justificată de o cauză reală 
şi serioasă sau, altfel spus, de a fi determinată de o cauză obiectivă, de o anumită gravitate 
care să impună, cu adevărat, această măsură". În privinţa sintagmei "cauză reală şi serioasă" 
a considerat Curtea că aceasta "evocă fapte, ipoteze determinabile care să excludă abordările 
subiective" şi că "toate aceste garanţii ar rămâne lipsite de efect dacă nu ar putea fi supuse 
controlului instanţelor de judecată, care pot cere administrarea de probe în vederea 
evidenţierii existenţei cauzei reale şi serioase ce a determinat desfiinţarea locului de muncă". 

Aşa cum a arătat intimatul – reclamant, desfiinţarea locului de muncă are o cauză 
reală atunci când motivele ce conduc la adoptarea acestei măsuri sunt obiective, adevărate, 
au o existenţă obiectivă, independent de conştiinţă sau voinţă, există în realitate. Cauza nu 
este reală atunci când motivele nu au corespondent în realitatea obiectivă, când sunt 
inventate ori sunt aparente. 

Tribunalul Prahova în mod corect a reţinut că din probele administrate în faţa 
instanţei de judecată nu s-a făcut dovada caracterului real şi serios, câtă vreme din probele 
administrate nu reiese că postul de Inginer de Sistem în Informatică din cadrul 
Diviziei Tehnice/ birou Interfeţe de Comunicaţie şi Sisteme RAM pentru iluminat 
SC AEM, este unul şi acelaşi cu locul de muncă pe care a fost angajat reclamantul - 
Divizia Tehnică/ Serviciul Interfeţe de Comunicaţie şi Sisteme RAM/ Birou 
dezvoltare testare şi postprocesare 

Nici din extrasul adunării generale din 15.05.2019 nu se poate reţine o situaţie 
economică care să justifice concedierea contestatorului. 

Faptul că ulterior concedierii contestatorului s-a emis către ITM T____ notificarea nr. 
2506/04.02.2020 privind intenţia angajatorului AEM de a efectua concedieri colective, nu este 
de natură a suplini lipsa motivării deciziei şi nici a face dovada că măsura concedierii ar fi 
serioasă. 

Faptul că societatea a adoptat măsuri de reorganizare a activităţii, justificată de 
situaţia financiară nu poate conduce în mod automat la temeinicia măsurii de desfiinţare a 
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unui post. Aceasta, în condiţiile în care nu au fost depuse la dosar state de funcţii anterioare 
şi ulterioare concedierii care să susţină afirmaţiile apelantei intimate privind executarea 
concretă a deciziei de reorganizare, precum şi dovezi privind atribuţiile efective ale 
angajaţilor. 

Curtea apreciază că o reconsiderare a priorităţilor reflectată în structura 
organizaţională a companiei prin desfiinţarea unor servicii şi implicit a unor posturi şi 
reorganizarea altor servicii cu atribuţii noi faţă de cele anterioare, în care se regăsesc şi 
atribuţiile avute de fostul salariat nu semnifică caracterul subiectiv al concedierii. Însă, 
desfiinţarea unui post nu este efectivă dacă procesele de muncă îndeplinite 
anterior concedierii de intimatul contestator continuă să fie executate de către un 
alt salariat, indiferent dacă postul ocupat de acesta din urmă poartă aceeaşi 
denumire sau o altă denumire, dar exercită aceleaşi atribuţii ca cele deţinute de 
fostul angajat. 

Curtea apreciază că, faţă de cele reţinute şi de Curtea Constituţională în Deciziile 
menţionate anterior, nu este suficientă doar respectarea formală a dispoziţiilor legale 
invocate, ci aceasta trebuie să dovedească această cauză reală şi serioasă a desfiinţării 
postului reclamantului – intimat. Desfiinţarea scriptică a postului, modificarea strict 
administrativă a organigramei apelantei nu poate conduce la ideea temeiniciei şi legalităţii 
Deciziei de concediere. 

Astfel, Curtea apreciază că în mod corect a reţinut instanţa de fond că în prezenta 
cauză apelanta – intimată nu a dovedit existenţa unei cauze reale şi serioase care să conducă 
la desfiinţarea locului de muncă al reclamantului – intimat, criticile apelantei fiind astfel 
neîntemeiate. 

În ceea ce priveşte criticile apelantei – intimate privind nemotivarea Sentinţei apelate 
Curtea constată că aceasta cuprinde considerentele ce au stat la baza admiterii contestaţiei, 
motivarea unei hotărâri trebuind a fi înţeleasă ca un silogism logic, de natură a explica 
inteligibil hotărârea luată, fapt ce presupune, o expunere a argumentelor fundamentale, care, 
prin continutul lor sunt susceptibile să influenţeze soluţia, silogism ce este prezent în 
hotărârea apelată. 

Curtea reţine că dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv decat daca 
sustinerile partilor sunt examinate de catre instanta, aceasta avand obligatia de a proceda la 
un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si elementelor de proba sau cel putin de a le 
aprecia (CEDO cauza Achina impotriva Romaniei, cauza G_______ impotriva Romaniei). 
Singura garantie ca instanta a analizat sustinerile partilor, argumentele si probele 
administrate o reprezinta motivarea hotararii judecatoresti. 

Curtea Constituţională a reţinut în jurisprudenţa sa că motivarea unei hotărâri 
trebuie să fie clară şi precisă, să se refere la probele administrate în cauză şi să fie în 
concordanţă cu acestea, să răspundă în fapt şi în drept la toate aspectele incidente în cauză, 
să conducă în mod logic şi convingător la soluţia din dispozitiv. Hotărârea instanţei trebuie 
să cuprindă, ca o garanţie a caracterului echitabil al procedurii judiciare şi al respectării 
dreptului la apărare al părţilor, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea 
instanţei, precum şi cele pentru care s-au înlăturat cererile/apărările părţilor. Considerentele 
hotărârii, reprezentând explicitarea soluţiei din dispozitiv, sprijinul necesar al acestuia, fac 
corp comun cu dispozitivul şi autoritatea de lucru judecat, raportat la părţile din dosar şi 
obiectul cauzei. (par. 171). 
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Obligativitatea motivării hotărârilor judecătoreşti constituie o condiţie a procesului 
echitabil, exigenţă a art.21 alin.(3) din Constituţia României şi art.6 alin.(1) din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel cum se reţine în 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în Hotărârea din 28 aprilie 2005, 
pronunţată în Cauza Albina împotriva României, paragraful 30, dreptul la un proces 
echitabil, garantat de art.6 paragraful 1 din Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, „include printre altele dreptul părţilor de a 
prezenta observaţiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor. Întrucât Convenţia nu 
are drept scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete şi efective 
(Hotărârea Artico împotriva Italiei, din 13 mai 1980, _______, nr. 37, p. 16, paragraful 33), 
acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observaţii sunt în mod real 
„ascultate”, adică în mod corect examinate de către instanţa sesizată. 

Aplicând aceste principii în cauza de faţă Curtea constată că instanţa de fond a 
analizat pretenţiile intimatului – reclamant prin raportare la obiectul cererii de chemare în 
judecată şi la probele solicitate în faţa instanţei, răspunzând apărărilor formulate de 
intimată. 

Mai mult, Curtea apreciază că nu este necesar să se răspundă la fiecare apărare 
invocată atât timp cât din considerente rezultă care au fost motivele care au condus la soluţia 
pronunţată, instanţa putând să răspundă unitar. 

De asemenea, Curtea constată că instanţa de fond nu a reluat argumentele prezentate 
de reclamant, ci a arătat de ce le consideră întemeiate şi de ce apreciază apărările pârâtei ca 
neîntemeiate. 

În ceea ce priveşte apelul incident declarat de apelantul – reclamant, Curtea constată 
că potrivit art. 75 din Codul Muncii. Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al 
art. 65 şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. 

În ceea ce priveşte calculul termenului de preaviz de 20 de zile, atât timp cât în Codul 
Muncii nu există dispoziţii speciale, acesta urmează a se completa cu dispoziţiile regăsite 
în Codul civil. 

Potrivit art. 2553C.civ. Când termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi 
ultima zi a termenului. 

În ceea ce priveşte susţinerea apelantului - reclamant privind nulitatea Deciziei de 
concediere motivat de lipsa menţionării termenului de preaviz, Curtea reţine că Înalta Curte 
de casaţie şi Justiţie - Completul Competent să judece Recursul în Interesul Legii a stabilit, 
prin Decizia nr. 8/2014 că În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 76 lit. b) din Codul 
muncii, raportat la dispoziţiile art. 78 din acelaşi cod, lipsa din cuprinsul deciziei de 
concediere a menţiunii privind durata preavizului acordat salariatului nu este sancţionată cu 
nulitatea deciziei şi a măsurii concedierii atunci când angajatorul face dovada că i-a acordat 
salariatului preavizul cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii sau 
cu durata prevăzută în contractele colective sau individuale de muncă, în ipoteza în care 
aceasta este mai favorabilă angajatului. 

Calculând termenul de preaviz acordat reclamantului în prezenta cauză curtea reţine 
că la data de 02.12.2019 a fost comunicată apelantului – reclamant Decizia de desfiinţare a 
locului de muncă şi aducerea la cunoştinţă a termenului de preaviz de 20 zile lucrătoare. 

Data de 02.12.2019 a fost într-o zi de luni, zi ce nu poate fi luată în considerare potrivit 
dispoziţiilor art. 2553C.civ., astfel încât termenul de 20 de zile a început a se calcula cu luarea 
în considerare a datei de 03.12.2019, şi s-a împlinit în data de 04.01.2020 – o zi de sâmbătă, 
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fiind luate în considerare zilele de sâmbătă şi duminică precum şi sărbătorile legale din acea 
perioadă. 

Astfel, contrar celor învederate de apelantul – reclamant, termenul de preaviz a 
început să curgă la data de 03.12.2019, fiind luată în considerare şi această zi, atât timp cât 
decizia i-a fost comunicată, sub semnătură, la data de 02.12.2019. 

Cum cea de-a 20 zi s-a împlinit într-o zi de vineri, zi care nu a fost luată în calcul, în 
data de 04.01.2020 s-a împlinit termenul de preaviz şi s-a emis în mod corect – din punct de 
vedere al calculului termenului de preaviz - Decizia de concediere. 

Pentru considerentele arătate anterior se constată că niciuna din criticile formulate 
de apelanţi nu pot fi primite, motiv pentru care, în baza art. 480 alin. 1 Cod pr. civ. Curtea va 
respinge atât apelul principal cât şi apelul incident, ca nefondate şi va menţine, ca legală, 
sentinţa atacată. 

Faţă de concluziile la care a ajuns Curtea în ceea ce priveşte apelurile formulate şi de 
dispoziţiile art. 453 alin. 2 C.pr.civ., Curtea urmează a obliga apelanta – pârâtă SC B__ B_ la 
plata sumei de _____ lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat, către intimatul 
– reclamant, 

Curtea apreciază că această sumă este proporţională cu pretenţiile admise, atât timp 
cât ambele apeluri au fost respinse însă apelanta – intimată a fost cea care a iniţiat demersul 
judiciar, apelul incident fiind formulat ca urmare a declarării apelului principal. 

Atât timp cât apărările formulate de intimatul – reclamant au fost găsite întemeiate, 
apelanta fiind cea care a pierdut procesul, suma de 3000 lei este apreciată ca fiind 
proporţională cu munca efectivă a reprezentantului convenţional, sunt reale şi se constată 
necesitatea si caracterul lor rezonabil. 

În ceea ce priveşte susţinerea apelantei – intimate de respinge a cererii intimatului – 
reclamant de obligare la plata cheltuielilor de judecată, motivat de faptul că dovada 
cheltuielilor a fost depusă după deschiderea dezbaterilor, Curtea nu o poate reţine atât timp 
cât potrivit art. 394C.pr.civ. după închiderea dezbaterilor, părţile nu mai pot depune nici un 
înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă. 

Pe de altă parte, Curtea are în vedere că deschiderea dezbaterilor a avut loc la acelaşi 
termen de judecată la care a avut loc cercetarea judecătorească, nefiind termene diferite. 

 
PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 
D E C I D E: 

 
Respinge apelul declarat de apelanta-intimată B__ B_, cu sediul în Timişoara, 

___________________________ D________, nr. 5, jud. T____, şi cu sediul ales la Cabinet Avocat 
C______ C_____ Ş________, cu sediul în Timişoara, ______________________, nr. 4. jud. T____, 
împotriva sentinţei civile nr. 3179/16.12.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova, în 
contradictoriu cu intimatul - reclamant O______ , domiciliat în Câmpina, _______________. 46, 
_____________________________, jud. Prahova, şi cu domiciliul ales la Cabinet Avocat L____ 
C_______ P___, cu sediul în Bucureşti, sector 1, __________________, 
_________________________. 

Respinge apelul incident formulat de apelantul - reclamant O______, domiciliat în 
Câmpina, _______________. 46, ____________. A, ____________, jud. Prahova, şi cu domiciliul 
ales la Cabinet Avocat L____ C_______ P___, cu sediul în Bucureşti, sector 1, 
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__________________, ____________, împotriva sentinţei civile nr. 3179/16.12.2020 pronunţată 
de Tribunalul Prahova, ca nefondat. 

În temeiul art. 453 alin. 2 C.pr.civ. obligă apelanta – pârâtă SC B__ B_ la plata 
cheltuielilor de judecată în cuantum de _____ lei, reprezentând onorariu avocat, către 
intimatul – reclamant O______. 

Definitivă. 
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei, astăzi, 

09.12.2021. 
 
Preşedinte     Judecător 
M_____-A______ B______   S_____-M_____ D______ 
 
Grefier 
A______ M______ 
Red. M.A.B. 
 
Tehnored.M.A. 
4 ex./12.01.2022 
d.f. ____________ – Tribunalul Prahova 
j.f. G_______ M____ 
Operator de date cu caracter personal 
Notificare nr. 3120/2006 
 


