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Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect „litigiu de muncă –
drepturi băneşti”, acţiune promovată de reclamantul Sindicatul Naţional Tehnic
din Infrastructură, sindicat membru al Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor
Feroviari din România (F.S.T.F.R) , în numele şi pentru membrul de sindicat
Vorniceasa Florentin, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Gării de Nord, nr. 1 - 3,
Cam. 137, et. 1, sector 1, în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Căi
Ferate CFR S.A – CNCF CFR SA, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bld. Dinicu
Golescu, nr. 38.
Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar
în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu completările şi modificările ulterioare,
precum şi art. 285 Codul muncii.
Prezenţa şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de
amânare a pronunţării din data de 11.10.2012, când instanţa în temeiul
dispoziţiilor art. 260 Cod procedură civilă a amânat pronunţarea sentinţei în
prezenta cauză.
TRIBUNALUL:
Asupra conflictului de muncă de faţă:
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Dâmboviţa sub nr. 4042/120/2012
reclamantul Sindicatul Naţional Tehnic din Infrastructură, în numele şi pentru
membrul de sindicat Vorniceasa Florentin, a chemat în judecată pe pârâta
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, pentru ca prin sentinţa ce se va
pronunţa, să se dispună obligarea pârâtei la achitarea drepturilor cuvenite
salariaţilor în perioada 01.05.2009 – 25.03.2011, conform dispoziţiilor art.283,
lit.c din Codul Muncii, respectiv a diferenţei de salariu ce rezultă din
nerespectarea clasei 1 de salarizare de 700 lei, la care să fie aplicat coeficientul
de ierarhizare prevăzut de anexa 1 din Contract Colectiv de Muncă la nivel de
CNCF CFR SA cu acordarea drepturilor şi sporurilor pe perioada 01.05.2009 –
25.03.2011 şi salariul acordat de 570 lei, respectiv 600 lei la care s-a aplicat
coeficientul de ierarhizare prevăzut în Contractul Colectiv de Muncă şi sporurile
aferente, sumă actualizată cu indicele de inflaţie.
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În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că pârâta avea obligaţia
începând cu data de 01.05.2009 să pună valoarea salariului minim brut la clasa
1 de salarizare aşa cum se prevede în contractul colectiv de muncă.
Având în vedere dispoziţiile art. 229, alin.4 din Legea nr. 53/2003 şi
art.148 din Legea nr. 62/2011, executarea contractului colectiv de muncă este
obligatorie şi constituie legea părţilor.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art.40, alin.2, lit.c, 283, alin.1, lit.c,
art.155, 156 din Legea nr. 53/2003, art.3, 41, alin.3, 42, alin.1, lit.a din
Contractul Colectiv de Muncă, Legea nr. 62/2011.
În dovedire solicită proba cu înscrisuri.
Solicită judecarea cauzei în lipsă.
Prin întâmpinarea depusă la dosar pârâta a solicitat respingerea acţiunii
pentru că în perioada 01.05.2009 – 25.03.2011 în care reclamantul solicită
diferenţa de drepturi salariale, rezultată din salariul de bază minim brut negociat
de 700 lei prevăzut de art.41 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de
Ramură Transporturi 2008 – 2010 şi sumele efectiv primite a existat la
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA contracte colective de muncă valabil
încheiate la nivel de unitate pe anii 2009 – 2010, 2011 – 2012 ale căror
prevederi au fost obligatorii pentru părţi conform dispoziţiilor art.7, alin.2 din
Legea nr. 130/1996.
Părţile au înţeles de comun acord ca pentru anii 2009 – 2011 să
stabilească un alt salariu minim la nivelul societăţii şi alţi coeficienţi de
ierarhizare decât cei prevăzuţi în contractul colectiv de muncă la nivel de ramură
transporturi.
Pentru anii 2009 – 2010 prin actul adiţional nr. 370/20.06.2008 la
contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi s-au stabilit salariile de
bază brute corespunzătoare claselor de salarizare valabile de la 01.07.2008, iar
prin actul adiţional nr.4294/28.12.2010 a fost prelungită valabilitatea acestuia
până la data de 31.01.2010.
Înlocuirea clauzelor mai favorabile existente în contractul de muncă
încheiat la nivel superior se poate face numai în urma sesizării instanţei de
judecată cu o cerere în constatarea nulităţii clauzelor respective, cerere ce poate
fi formulată pe toată durata existentei contractului colectiv de muncă – art. 268,
alin.1, lit.d Codul Muncii.
S-a solicitat judecarea cauzei în lipsă.
S-au depus alăturat înscrisuri.
Examinând actele şi lucrările dosarului, prin prisma dispoziţiilor
incidente în cauză, tribunalul constată:
Art.38 din CCMR nr. 722/031/24.01.2008 (filele 29 şi urm. dosar)
prevede că salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile precum şi
alte adaosuri, la art. 41 fiind indicaţi coeficienţii minimi de ierarhizare, pentru
diferite categorii de salariaţi: muncitori, personal administrativ, personal de
specialitate cu studii medii şi cu studii superioare. Alin. 3, 4 ale aceluiaşi articol
prevăd că salariul de bază minim brut la nivelul ramurii transporturi valabil din
01.01.2008 şi negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore
medie/lună, este de 700 lei, fără sporuri, indemnizaţii şi alte adaosuri, părţile

3

implicate în negocieri colective la nivel de grup de unităţi şi unitate, urmând a
lua ca bază de la care pornesc negocierile valoarea salariului de bază minim brut
la nivelul respectiv şi coeficienţii de ierarhizare stabiliţi la art. 40, pct.1 din
CCMR. Referitor la valabilitatea CCMR în perioada de referinţă, art.4, alin.2
precizează că dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul de 30 de zile
înaintea expirării perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea contractului
se prelungeşte până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.
Din contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţii, ulterior
anului 2007 rezultă că pentru clasa 22 de salarizare (în care se încadrează
reclamantul conform contractului individual de muncă) coeficientul de
ierarhizare este de 1952, având o valoare ce variază între 795 lei în 2007 şi 1171
în 2011-2012.
Conform art. H, pct.1 din actele adiţionale întocmite între reclamantul
Vorniceasca Florentin şi pârâtă în perioada 2007- 2012, salariul de bază lunar
brut stabilit prin negociere, corespunzător clasei 22 muncitor calificat reţea bază,
a crescut de la 832 lei la 1.171 lei.
Analizând anexa 1 a contractelor colective de muncă aplicabile la
nivelul unităţii, pentru anii 2009 – 2010 şi 2011-2012 (filele 18-19 şi 20-21
dosar) se poate observa că, clasa de salarizare 1 corespunzătoare unui coeficient
de ierarhizare de 1.000, a fost aplicată la o valoare a salariului minim brut de
570 lei, deşi potrivit contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii salariile
de bază se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare
corespunzători claselor de salarizare cu salariul minim brut. (art.41, alin.2,
3 ce arată că salariul minim brut este de 700 lei, iar coeficienţii minim de
ierarhizare se aplică salariului de bază minim brut la nivelul ramurii de
transporturi).
Deşi alin. 5 al aceluiaşi articol prevede că anual, în luna octombrie,
părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivelul ramurii, se vor
întâlni pentru a negocia noul salariu de bază minim brut, tribunalul constată că
în prezenta cauză nu s-a făcut dovada acestor negocieri (art.272 Codul Muncii),
astfel încât rămân aplicabile dispoziţiile acestui contract de muncă.
Art. 238 şi următoarele din Codul Muncii nemodificat, în vigoare în
perioada în care s-a solicitat acordarea drepturilor băneşti, arată că prevederile
contractului colectiv de muncă produc efecte după cum urmează:
a) pentru toţi salariaţii angajatorului, în cazul contractelor colective de muncă
încheiate la acest nivel;
b) pentru toţi salariaţii încadraţi la angajatorii care fac parte din grupul de
angajatori pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;
c) pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ramura de activitate
pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;
d) pentru toţi salariaţii încadraţi la toţi angajatorii din ţară, în cazul
contractului colectiv de muncă la nivel naţional.
De asemenea, contractele colective de munca nu pot conţine clauze care
să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective
de muncă de la nivel superior, executarea contractului colectiv de muncă fiind
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obligatorie pentru părţi. Deci, contractul colectiv de muncă este o excepţie de la
principiul relativităţii efectelor contractelor.
Art. 10 din Codul Muncii defineşte contractul individual de muncă ca
fiind contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă
să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau
juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Salariul este deci unul
dintre elementele esenţiale ale contractului individual de muncă, reprezentând
contravaloarea muncii prestate.
Art.40, alin.2, lit.c Codul Muncii arată că angajatorului în revin, în
principal, următoarele obligaţii: să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg
din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale
de muncă.
În temeiul art. 8 şi 24 din Legea nr. 130/1996 (în vigoare până la data
de 13.05.2011, anterior perioadei pentru care se urmăreşte valorificarea
pretenţiilor ce fac obiectul prezentei acţiuni) ce prevăd că contractele colective
de munca nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior
celui stabilit prin contractele colective de munca încheiate la nivel superior,
nerespectarea acestei dispoziţii atrage nulitatea clauzelor contrare.
Aceasta nu înseamnă că în lipsa unei cereri exprese se poate constata
nulitatea unui asemenea clauze, prevederi legale citate anterior demonstrând însă
forţa obligatorie al contractului colectiv de muncă încheiat la nivel superior, în
raport de cel încheiat la nivel inferior.
Astfel, dispoziţiile din contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii sunt
obligatorii, contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţii neavând
forţa juridică necesară modificării celui încheiat la nivel de ramură, ele
reglementând drepturi salariale la un nivel inferior celui prevăzut în contractul
colectiv de la nivelul ramurii.
Pentru aceste considerente, tribunalul va admite acţiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite acţiunea formulată de reclamantul Sindicatul Naţional Tehnic din
Infrastructură, sindicat membru al Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor
Feroviari din România (F.S.T.F.R) , în numele şi pentru membrul de sindicat
Vorniceasa Florentin, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Gării de Nord, nr. 1 - 3,
Cam. 137, et. 1, sector 1, în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Căi
Ferate CFR S.A – CNCF CFR SA, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bld. Dinicu
Golescu, nr. 38.
Obligă pârâta către reclamant la plata pentru perioada 01.05.2009 –
25.03.2011 a diferenţei de salariu ce rezultă din nerespectarea clasei 1 de
salarizare de 700 lei, prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel
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de Ramură Transportatori, la care să fie aplicat coeficientul de ierarhizare
prevăzut în anexa nr. 1 din C.C.M. la nivelul unităţii, cu acordarea sporurilor şi
drepturilor băneşti pe perioada de referinţă, sume ce vor fi actualizate cu
indicele de inflaţie.
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.10.2012.
PREŞEDINTE,
Grety Cristea

ASISTENŢI JUDICIARI:
Vasile Bîrlog

GREFIER,
Ecaterina Bendic
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