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 Capitolul I 

Specificul r spunderii pentru daune

i formele acesteia 

§1. Considera ii generale 

 1. No iunea de daune 

Potrivit Dic ionarului explicativ al limbii române, termenul de 
„daun ” (provenit din latinescul damnum) are semnifica ia de „pagub ,
v t mare, prejudiciu (material sau moral)”1.

Celebrul jurist olandez Hugo Grotius (1583-1645) a formulat 
preceptul: „Damni culpa, dati reparatio”, conform c ruia orice fapt  a 
omului care cauzeaz  altuia un prejudiciu, oblig  pe acela care l-a 
provocat s -l repare. De asemenea, este consacrat  expresia latin
damnum emergens, care semnific  „prejudiciul efectiv suferit de o 
persoan  ca urmare a unui fapt juridic s vâr it de o alt  persoan ”2.
Al turi de aceast  expresie se afl i dea denumit lucrum cessans ce 
reprezint  câ tigul nerealizat de c tre o persoan  c reia i s-a cauzat un 
prejudiciu3.

Utiliz m în prezenta lucrare termenul de daune, mai cuprinz tor,
în m sur  s  exprime diversitatea formelor r spunderii reparatorii 
reglementate în raporturile de munc .

 2. R spunderea pentru daune – r spundere reparatorie 

R spunderea în discu ie are un caracter reparator, deoarece se 
concretizeaz  într-o obliga ie de dezd unare. Ea se stabile te în sarcina 

                                          
1 DEX, Editura Universul Enciclopedic Gold, Bucure ti, 2009, p. 272. 
2 Lucian S ulean, Sebastian R dule u, Dic ionar de expresii juridice latine, Editura 
C.H. Beck, Bucure ti, 2007, p. 79. 
3 Ibidem, p. 193. 
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autorului prejudiciului i constituie un mijloc de ap rare a drepturilor 
subiective, mai precis a dreptului de proprietate. 

Din moment ce printr-o fapt  ilicit  s-a produs o pagub  unei per-
soane, se angajeaz  r spunderea autorului acestei pagube; în acest sens, 
r spunderea pentru daune contribuie la ap rarea dreptului subiectiv 
înc lcat. Astfel, în mod efectiv, este ap rat dreptul de proprietate1.

În lucrarea de fa , prin r spunderea pentru daune avem în vedere 
r spunderea pentru prejudiciile aduse celeilalte p r i a raportului de 
munc  (angajat sau angajator). 

 3. Persoanele responsabile 

În materia raporturilor de munc  pot fi, a adar, persoane respon-
sabile pentru daune p r ile acestor raporturi i anume angajatul sau 
angajatorul.

Legea dialogului social nr. 62/2011 define te angajatul ca acea 
„persoana fizic , parte a unui contract individual de munc  ori raport de 
serviciu, care presteaz  munca pentru i sub autoritatea unui angajator i
beneficiaz  de drepturile prev zute de lege, precum i de prevederile 
contractelor sau acordurilor colective de munc  aplicabile” [art. 1 lit. g)]. 

Drept urmare, potrivit acestui text, legiuitorul se refer  la dou  mari 
categorii de persoane: 

- salaria ii, care se afl  în raporturi de munc  cu angajatorii lor; 
- func ionarii publici, parte a raporturilor de serviciu cu autorit ile/ 

institu iile publice respective. 
La rândul lor, în aceast  ultim  categorie sunt cuprin i i func ionarii

publici cu statut special i anume: 
- poli i tii; 
- func ionarii publici parlamentari; 
- func ionarii publici din sistemul penitenciar; 
- militarii. 
Potrivit aceleia i Legi nr. 62/2011, angajatorul este acea „persoana

fizic  sau juridic  ce poate, potrivit legii, s  angajeze for  de munc  pe 
baz  de contract individual de munc  ori raport de serviciu” [art. 1 lit. e)]. 

                                          
1 A se vedea, Constantin St tescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria general  a 
obliga iilor, edi ia a IX-a revizuit i ad ugit  de Corneliu Bârsan, Editura 
Hamangiu, Bucure ti, 2008, p. 127. 
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Acest act normativ opereaz i cu termenul de unitate, care este 
„persoana juridic  care angajeaz  nemijlocit for  de munc ” [art. 1 lit. k)]. 

Exist  o sfer  larg  de angajatori persoane juridice: societ i (de toate 
categoriile, inclusiv bancare, de asigur ri, agricole etc.), regii autonome, 
companii i societ i na ionale, autorit i i institu ii publice diverse 
unit i bugetare etc. 

De asemenea, i persoanele fizice pot avea calitatea de angajator. 
Singura condi ie impus  de lege acestora pentru a încheia contracte 
individuale de munc  este aceea de a avea capacitatea deplin  de 
exerci iu [art. 14 alin. (3) din Codul muncii]. Tot astfel, Ordonan a de 
urgen  a Guvernului nr. 44/2008 privind desf urarea activit ii eco-
nomice de c tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale, permite entit ilor respective s  angajeze 
persoane prin încheierea contractelor de munc  [art. 17 alin. (1)]. 

Prin urmare, atât angajatorul, cât i angajatul poart  o r spundere
reparatorie1.

 4. R spunderea pentru daune – r spundere personal

 4.1. Preliminarii 

R spunderea pentru daune este, ca regul , o r spundere personal
sau individual .

De cele mai multe ori, r spunderea se stabile te în sarcina unui 
singur angajat, care este vinovat de producerea pagubei prin fapta sa 
proprie. Acesta constituie forma tipic  a r spunderii pentru daune. 

Sunt îns , anumite situa ii, de excep ie, când r spunderea revine mai 
multor persoane, sau chiar alteia decât cea care a produs paguba. Din 
acest motiv, sunt cunoscute mai multe variante de r spundere.

 4.2. R spunderea conjunct

Este denumit  astfel în ipoteza în care un singur prejudiciu este 
cauzat de mai mul i angaja i.

Într-o atare ipotez , f ptuitori au o r spundere conjunct 2.

                                          
1 Ion Traian tef nescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 
2012, p. 771-772. 
2 Cu atât mai mult regula este valabil  în cazul r spunderii angajatorului.
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Codul muncii prevede în art. 255: „Când paguba a fost produs  de 
mai mul i salaria i, cuantumul r spunderii fiec ruia se stabile te în raport 
de m sura în care a contribuit la producerea ei1.

Dac  m sura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi 
determinat , r spunderea fiec ruia se stabile te propor ional cu salariul 
s u net de la data constat rii pagubei i, atunci când este cazul, i în 
func ie de timpul efectiv lucrat de la ultimul s u inventar”2.

Într-un atare caz, angajatorul nu poate pretinde obligarea tuturor 
salaria ilor implica i la plata sumei globale, de vreme ce este vorba de o 
r spundere patrimonial  conjunct , nu de una solidar 3.

R spunderea conjunct este tot o r spundere personal , dar ea 
reprezint  o multitudine de r spunderi individuale ale unor angaja i cu 
vinov ii concurente în producerea prejudiciului unic. 

M sura în care fiecare persoan  a contribuit la producerea pagubei 
este determinat  atât de fapta ilicit  în sine – examinat  sub aspectul 
leg turii de cauzalitate cu prejudiciul –, cât i de gradul vinov iei. În 
practic , apare deseori evident c  la producerea prejudiciului contribu ia 
f ptuitorilor nu ar putea fi egal . De exemplu, dac  o echip  cauzeaz  o 
pagub  prin executarea defectuoas  a unor opera iuni, eful echipei care 
a condus lucrarea are o contribu ie mai mare la producerea pagubei 
decât salaria ii din subordinea sa. Totu i, în fapt, determinarea propor iei 

                                                                                          
Potrivit art. 1.422 alin. (1) din Codul civil, „obliga ia este divizibil  între mai mul i
debitori atunci când ace tia sunt obliga i fa  de creditor la aceea i presta ie, dar fiecare 
dintre ei nu poate fi constrâns la executarea obliga iei decât separat i în limita p r ii 
sale din datorie.” 
1 Textul este aplicabil i în situa ia în care paguba este produs  ca urmare a unei 
amenzi contraven ionale aplicate angajatorului – persoan  juridic . Producându-se o 
pagub  – prin plata amenzii, angajatorul se poate îndrepta cu ac iune împotriva 
salaria ilor vinova i (Curtea de Apel Craiova, Sec ia civil , conflicte de munc i
asigur ri sociale, decizia nr. 1525/R/2008, Jurindex). 
2 O asemenea dispozi ie se reg se te i în art. 15 din Ordonan a Guvernului nr. 
121/1998, care îns  mai con ine un alineat (3) conform c ruia, „în gestiunile în care 
manipularea bunurilor se face colectiv sau în schimburi succesive, f r  predarea 
gestiunii între schimburi, r spunderea material  se stabile te propor ional cu timpul 
lucrat de fiecare gestionar de la ultima inventariere a bunurilor”. 
3 Curtea de Apel Bucure ti, Sec ia a VII-a civil i pentru cauze privind conflicte de 
munc i asigur ri sociale, decizia nr. 4036/R/2007, în Lucia U , Florentina Radu, 
Simona Cristescu, Dreptul muncii. R spunderea patrimonial , contraven ional i
penal . Practic  judiciar , p. 66. 
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în care fiecare a contribuit, exprimarea ei într-o sum  precis , întâmpin
dificult i, astfel încât se recurge la procedeul subsidiar indicat în art. 255 
alin. (2) din Codul muncii (stabilirea r spunderii propor ional cu salariul). 
Acest criteriu are el însu i o baz  obiectiv , deoarece importan a
atribu iilor – i deci i a r spunderii – se num r  printre elementele care 
justific  diferen ierea salariilor. 

În cazul pagubelor constatate într-o gestiune în care manipularea 
bunurilor se face colectiv sau în schimburi succesive, f r  predare între 
schimburi, desp gubirea se repartizeaz  propor ional atât cu salariul cât 
i cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventarie în gestiunea în care 

s-a produs paguba1. i aceast  r spundere denumit  uneori „colectiv ”,
este o r spundere conjunct , ea având ca tr s tur  specific  o prezum ie 
de participare culpabil  a tuturor membrilor colectivului de gestionari la 
producerea pagubei, prezum ie care îns  poate fi r sturnat  de oricare 
dintre ei2.

Al turi de gestionari r spund i al i angaja i, dac  ace tia au folosit în 
procesul muncii bunurile constatate lips , iar activitatea se desf ura în 
schimburi, f r  a se face predarea bunurilor pe baz  de proces-verbal3.

 4.3. R spunderea subsidiar

Nereglementat  expres, este posibil  în temeiul art. 256 din 
Codul muncii4 care reitereaz  normele i principiile pl ii lucrului 

                                          
1 Art. 27 alin. (2) din Legea nr. 22/1969. R spunderea colectiv  nu opereaz  în cazul în 
care paguba a fost cauzat  unit ii printr-o fapt  ce constituie infrac iune; în aceast
ipotez  r spunderea celor vinova i se stabile te potrivit legii penale. 
2 Un exemplu tipic pentru cazurile în care poate interveni aceast  form  de r spundere 
îl constituie gestiunea unit ilor cu autoservire. S-a decis c  o atare r spundere nu este 
aplicabil  persoanelor care nu au dreptul s  ia nicio m sur  privind gestiunea, ci 
execut  numai opera ii fizice (sort ri, recep ion ri, stivuiri etc.) din dispozi ia i sub 
supravegherea altor persoane, de regul  gestionari. În schimb, prezum ia de culp
opereaz i cu privire la cei care lucreaz  la preambalarea i cânt rirea m rfurilor. A se 
vedea Tribunalul Suprem sec ia civil , decizia nr. 47/1974, în „Revista român  de 
drept” nr. 12/1975, p. 32; decizia nr. 1401/1977, în Culegere de decizii pe anul 1977, p. 
152; decizia nr. 1896/1978 în „Revista român  de drept” nr. 5/1979, p. 55. 
3 Curtea de Apel Cluj, Sec ia civil , decizia nr. 1695/1998, în Buletinul jurispruden ei. 
Culegere de practic  judiciar  pe anul 1998, Editura Lumina Lex, Bucure ti, p. 183-184. 
4 Art. 256: „(1) Salariatul care a încasat de la angajator o sum  nedatorat  este obligat 
s  o restituie.  
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nedatorat1. R spunderea subsidiar  este, în fond, tot o form  specific  a 
r spunderii pentru fapta proprie. Prin urmare, sub raportul condi iilor sale 
de existen , ea este supus  regulilor generale referitoare la r spunderea 
patrimonial . Dar, a a cum o exprim i denumirea sa, ea are un caracter 
secundar i din punct de vedere temporal intervine ulterior r spunderii
principale, numai în m sura în care aceasta nu a produs efecte integral 
sau par ial. În sfâr it, dac  s-ar dovedi c  nu sunt întrunite condi iile de 
existen  ale r spunderii (obliga iei) principale, r spunderea subsidiar  nu 
ar mai putea fi nici ea posibil 2.

Deci, exist  o atare r spundere în cazurile în care salariatul a 
determinat, prin fapta sa ilicit , plata unei sume nedatorate, predarea unui 
bun ori prestarea unui serviciu necuvenit, c tre un alt salariat – sau un ter
–, iar recuperarea de la ace tia a sumei nelegal pl tite, a contravalorii 
bunului ori a serviciului nelegal prestat nu mai este posibil  din diferite 
motive (insolvabilitatea, dispari ia sau decesul beneficiarului, împlinirea 
termenului de prescrip ie etc.)3.

                                                                                          
(2) Dac  salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau i care nu mai pot fi restituite în 
natur  sau dac  acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndrept it, este obligat s
suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauz  se stabile te 
potrivit valorii acestora de la data pl ii”. 
Tot astfel, conform art. 84 lit. b) din Legea nr. 188/1999, „r spunderea civil  a 
func ionarului public se angajeaz : … b) pentru nerestituirea în termen legal a sumelor ce 
i-au fost acordate necuvenit”. 
1 A se vedea erban Beligr deanu, Situa iile care pot atrage r spunderea patrimonial  a 
salaria ilor, fa  de angajatorii lor, prejudicia i de ter i – debitori ai acestora din urm  – 
prin neexecutarea contractelor încheiate ori prin nerespectarea obliga iei de restituire, în 
„Dreptul” nr. 11/2006, p. 54. 
2 Pentru caracterizarea r spunderii materiale subsidiare i cu privire la cazurile în care 
ea nu poate interveni, a se vedea Sanda Ghimpu, Ion Traian tef nescu, erban 
Beligr deanu, Gheorghe Mohanu, Dreptul muncii. Tratat, Editura tiin ific i
Enciclopedic , vol. III, Bucure ti, 1979, p. 110-113; Gheorghe Mohanu, Opinii în 
leg tur  cu existen a unei r spunderi materiale „subsecvente” (II), în „Revista român  de 
drept” nr. 7/1982, p. 49-52. 
3 În acest sens, este, de exemplu, Judec toria Drobeta Turnu Severin, sentin a civil  nr. 
2813/1992. În spe , salariatul a fost considerat vinovat pentru c  nu a verificat 
temeinic posibilitatea debitorului de a rambursa creditul primit. 


