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Acord de pretransfer al unui alt cadru 
didactic 12

adjudecatar evins 16
adop!ie intern� 3
ajutor de minimis 11
antecontract de vânzare-cump�rare 15
anularea deciziei de concediere 7
arestare preventiv� 19

Bilet la ordin 14

Cerere de interven!ie în interes propriu 2
cerere de interven!ie în interesul recurentului 12
cerere de suspendare a execut�rii unui act 

administrativ 12
competen!� exclusiv� "i expres� 8
concedierea pentru motive care nu !in de 

persoana salariatului 6
concedii medicale 6
con# ict de munc� 6
con# ict negativ de competen!� 17
contesta!ie împotriva unei decizii de 

concediere 6
contract de ambarcare 8
contract de colaborare 18
control judiciar 19

Decizie de pensie anticipat� 5
des$ in!area locului de munc� 6
des$ in!area postului de manager ca urmare a 

reorganiz�rii $ rmei 6
domeniul privat al prim�riei 2
dreptul la acordarea de aloca!ii bugetare 11
drepturi contractuale restante 8
drepturi salariale 1

Excep!ia autorit�!ii de lucru judecat 2, 16
excep!ia lipsei calit�!ii procesuale active 10
excep!ia lipsei calit�!ii procesuale pasive 8, 

11, 16
excep!ia necompeten!ei generale a instan!elor 

române 8
ex cep !ia prescrip!iei dreptului la ac!iune 15
executor bancar 16
expertiz� topometric� 2

Imobil grevat cu ipotec� 16
imposibilitate de valori$ care a unor venituri 4
imposibilitatea restituirii casei demolate cu 

suprafe!e de teren 2
infrac!iune continuat� 18
infrac!iune de constituire a unui grup 

infrac!ional organizat 19
insolven!� 9
instan!a de executare de drept comun 17
interesul superior al copilului 3
introducerea for!at� în cauz� a altei persoane 14
încetarea de drept a contractului individual 

de munc� 5

L�rgirea cadrului procesual 14
lichidator judiciar 9, 10

M�sura plasamentului la asistent maternal 

profesionist 3
m�sur� special� de ocrotire temporar� 3
m�suri reparatorii prin echivalent 2
mo"tenitor testamentar 2

Norm� imperativ� 7
nulitate 6
nulitatea absolut� a conven!iei 15

Obliga!ia restituirii pre!ului 16

Pensie anticipat� par!ial� 4
plan de reorganizare 9
prejudiciul efectiv suferit 11
principiul egalit�!ii de tratament între 

salaria!i 1
principiul egalit�!ii în fa!a legii 1
procedura contencioas� 14
proces-verbal de licita!ie 16
proxenetism 19

Raporturi de familie 19
r�spunderea armatorului 8
reintegrarea în familie 3
repunerea în situa!ia anterioar� 7
restituire în natur� 2
revenirea ulterioar� asupra inten%iei de 

pensionare 5

Salarii restante 8
stare de discriminare 1
supliment la raportul de expertiz� 2
suspendarea drepturilor "i obliga!iilor 

p�rinte"ti 3

Titlu de debit vamal 13
titlu executoriu european 17
titlul executoriu 13

Curte Sec�ia Decizia / Sentin�a / Încheierea
Num�rul
de pagin�

Alba Iulia
Sec!ia I civil� "i pentru cauze privind con# icte de munc� "i asigur�ri 

sociale
Sentin!a nr. 112 din 17 noiembrie 2015 12

Bac�u
Sec!ia I civil� Decizia nr. 1384 din 21 decembrie 2015 14

Sec!ia a II-a civil�, de contencios administrativ "i $ scal
Decizia nr. 223 din 13 octombrie 2015 28
Decizia nr. 2503 din 26 noiembrie 2015 32

Bucure�ti
Sec!ia a VII-a civil� "i pentru cauze privind con# icte de munc� "i 

asigur�ri social�
Decizia nr. 3460 din 2 octombrie 2015 17

Bra�ov Sec!ia penal� Decizia nr. 794 din 19 noiembrie 2015 45

Cluj Sec!ia I civil�
Decizia nr. 2056 din 2 octombrie 2015 28
Decizia nr. 556 din 18 noiembrie 2015 37

Constan�a Sec!ia I civil� Decizia nr. 471 din 7 noiembrie 2015 23

Gala�i
Sec!ia pentru cauze privind con# ictele de munc� "i asigur�ri sociale Decizia nr. 730 din 29 octombrie 2015 15
Sec!ia I civil� Decizia nr. 207 din 2 decembrie 2015 41

Suceava
Sec!ia I civil� Decizia nr. 981 din 15 decembrie 2015 10
Sec!ia a II-a civil� Decizia nr. 429 din 6 noiembrie 2015 26

Ploie�ti
Sec!ia I civil� Decizia nr. 2141 din 14 decembrie 2015 20
Sec!ia penal� "i pentru cauze cu minori "i de familie Decizia nr. 159 din 2 octombrie 2015 46

Pite�ti Sec!ia I civil�
Decizia nr. 1962 din 23 noiembrie 2015 13
Decizia nr. 1552 din 7 octombrie 2015 35

Târgu Mure� Sec!ia I civil� Decizia nr. 727 din 1 octombrie 2015 8
Timi�oara Sec!ia contencios administrativ "i $ scal Decizia nr. 6389 din 10 noiembrie 2015 34


