
Doctrin  

 Angajatori pierd procesele pe propriile greşeli. Top 10 greşeli la emiterea deciziei de 
sancţionare disciplinar , Costel GÎLC  /2 

 Critica hot rârii CEDO cu privire la Sindicatul Pastorul cel bun contra României 
(nr. 2330/09), Grégor PUPPINCK,  
Andreea POPESCU /6 

 Critica hot rârii CEDO privind dreptul pre-oţilor de a se sindicaliza, Costel GÎLC  /14 

 Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în 
sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibil  cu art. 1 din 
Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu şi alţii c. României, 
Dragoş C LIN /30 

 Sentinţa judec toreasca cu privire la a cererilor de anulare a deciziilor de 
recalculare a pensiilor de serviciu ale militarilor, Cecilia JABREA /39 

Jurisprudenţ  

 C O M U N I C A T din 12 martie 2012 – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Biroul de 
Informare şi Relaţii Publice) /50 

 Decizie de deschidere a drepturilor la indemnizaţia de şomaj (Curtea de Apel Bucureşti, secţia a 
VII-a civil  şi pentru cauze privind conflicte de munc  şi asigur ri sociale, decizia nr. 4734 din 2 
septembrie 2011) /50 

 Drepturi pretinse de salariaţi din profitul societ ţii angajatoare. Interpretarea clauzei din 
contractul colectiv de munc  aplicabil la nivel de unitate. Admitere recurs (Curtea de Apel 
Bucureşti, secţia a VII-a civil  şi pentru cauze privind conflicte de munc  şi asigur ri 
sociale, decizia nr. 2212 din 6 aprilie 2011) /52 

 Preg tire profesional  medic rezident. Desp gubiri datorate angajatorului pentru 
nerespectarea obligaţiei asumate prin actul adiţional (Curtea de Apel Ploieşti, secţia conflicte 
de munc  şi asigur ri sociale, decizia nr. 1683 din 20 septembrie 2011) /54 

 Concedire. Nulitatea deciziei de concedire. Admitere (Curtea de Apel Galaţi, decizia nr. 283 
din 17 februarie 2011) /55 

 Solicitarea pl ţii indemnizaţii de concedii medicale pl tite propriilor angajaţi. Termen (Curtea 
de Apel Galaţi, secţia conflicte de munc , decizia nr.1791 din 22 noiembrie 2011) /56 

 Încadrarea în funcţia de profesor pentru înv ţ mântul preşcolar. Absolvirea unei facult ţi la 
o form  de înv ţ mânt neacreditat . Calitatea de pârât a Inspectoratului Şcolar Judeţean 
(Curtea de Apel Galaţi, secţia conflicte de munc , decizia civil  nr. 1588 din 25 octombrie 
2011) /57 

 R spunderea patrimonial  (Curtea de Apel Braşov, secţia civil , decizia nr. 1304 din 7 octombrie 
2011) /61 

 Revizuire. Admisibilitate pentru înscris nou (Curtea de Apel Braşov, secţia civil , decizia 
civil  nr. 1705 din 16 decembrie 2011) /62 

 Concedierea disciplinar  salariatului. Obligativitatea cercet rii disciplinare prealabile. 
Descrierii faptei care reprezint  abatere disciplinar  (Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii 
de munc  şi asigur ri sociale, decizia nr. 251 din 8 februarie 2011) /63 

 Dreptul angajatului la spor de vechime şi la diurn . Cuantificarea acestora. Clauzelor 
cuprinse în contractul colectiv de munc . Interdicţia reţinerilor din salariu în afara cazurilor 
şi condiţiilor prev zute de lege (Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de munc  şi 
asigur ri sociale, decizia nr. 148 din 24 ianuarie 2011) /64 

 Decizie de sancţionare disciplinară. Momentul de la care începe să curgă termenul în care poate fi emisă. 
Termenul de declarare a recursului împotriva unei hotărâri pronunţată într-o contestaţie având ca obiect anularea 

unei decizii de sancţionare disciplinară (Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, 

decizia civilă nr. 2431 din 16 noiembrie 2011) /66 


