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 Din analiza jurisprudenţei şi a literaturii de specialitate, a rezultat exprimarea unor 

opinii diferite cu privire la natura juridică a răspunderii patrimoniale a salariaţilor şi 

răspunderii administrativ-patrimoniale a funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal 

bugetar, ceea ce justifică prezentul demers ştiinţific ce îşi propune să aducă unele clarificări 

asupra aspectelor ce suscită dezbateri.  

Prezenta teză de doctorat este structurată în 6 capitole, ce cuprind dezvoltarea 

principiilor, caracterelor şi condiţiilor răspunderii patrimoniale, respectiv administrativ 

patrimoniale a salariaţilor şi a funcţionarilor publici al căror statut este prevăzut în Codul 

administrativ – Statutul funcţionarilor publici, anterior adoptării Codului administrativ, 

procedura generală de recuperare a prejudiciului, precum şi procedurile speciale de 

stabilire  si recuperare a prejudiciilor  in cazul rãspunderii administrativ patrimoniale a 

funcţionarilor publici şi a funcţionarilor publici cu statut special. În cadrul unui alt capitol, au 

fost dezvoltate condiţiile de recuperare a prejudiciului în cazul altor categorii de personal 

bugetar, aici fiind cuprins regimul juridic al răspunderii patrimoniale a magistraţilor şi a 

administratorului public.  

Capitolul I al tezei de doctorat, cuprinde o dezvoltare a noţiunilor de responsabilitate 

socială şi răspundere juridică, a formelor şi principiilor răspunderii juridice. 

Astfel, între noţiunile de răspundere juridică şi responsabilitate socială există o 

strânsă legătură, responsabilitatea socială fiind plasată pe terenul moralei, în timp ce 

răspunderea juridică este specifică științei dreptului.  

Responsabilitatea presupune o concordanţă între ideile, atitudinile şi sentimentele 

individului pe de o parte şi aşteptările societăţii pe de altă parte. Răspunderea juridică implică 

o reacţie a societăţii faţă de atitudinea individului, intervenind în acele situaţii în care acesta a 

încălcat valorile sociale ale societăţii sau comunităţii din care face parte.1 

Responsabilitatea denotă conştientizarea la nivel interior, de către individ a încălcării 

normelor de conduită aplicabile la un moment dat, în cadrul unei societăţi, colectivităţi sau 

unui grup mai restrâns de persoane, a cărei coeziune este determinată de necesitatea 

desfăşurării în comun a unei anumite activităţi sau de atingerea unui obiectiv bine definit. Ea 

poate rămâne doar la nivelul conştiinţei individului sau poate presupune şi exteriorizarea 

acestei asumări în cadrul societăţii, colectivităţii sau grupului, fapt ce conduce sau nu la 

aplicarea unor sancţiuni, fără ca acestea să fie prevăzute de lege, ele fiind stabilite şi unanim 

acceptate prin voinţa membrilor săi, cu titlu de uzanţe.  

 Deși cele două noțiuni se află într-o strânsă legătură, diferenţa dintre ele este generată 

de faptul că în cazul responsabilităţii sociale are loc o raportare a individului la societate, pe 

când în cazul răspunderii juridice avem de a face cu o raportare a societăţii faţă de individ, ce 

generează apariţia răspunderii, prin intermediul răspunderii sociale.2 

Clasificarea formelor răspunderii juridice are la bază natura juridică a normei juridice 

încălcate prin fapta ilicită, astfel încât aproape fiecare ramură a dreptului dă naştere unei 

forme proprii de răspundere juridică. Constituie forme ale răspunderii juridice în funcţie de 

criteriul raportului juridic generat prin fapta ilicită: răspunderea penală, răspunderea civilă, 

răspunderea administrativă și răspunderea patrimonială. 

Răspunderea civilă vizează raporturile ce se nasc între persoana păgubită în urma 

săvârşirii unui fapt ilicit păgubitor şi autorul faptului ilicit. În literatura juridică s-a apreciat că 

răspunderea civilă delictuală, constă în „obligaţia celui care a cauzat altuia un prejudiciu, 

printr-o faptă ilicită extracontractuală care îi este imputabilă, de a repara paguba 

pricinuită.”3 

                                                 
1 V.Vedinaş, Tratat teoretic şi practic de drept administrativ, Vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2018, pg. 

419. 
2 V. Pătulea, Ş. Stelu, G.I. Marconescu, Răspundere şi responsabilitate socială şi juridică, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică Bucureşti, 1988, pg.37 
3 M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972, pg. 7. 
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Ea constă în obligaţia unei persoane de a repara prejudiciul produs prin propria faptă 

ilicită sau, în cazuri expres prevăzute de lege, prejudiciul pentru care este răspunzător.4  

În cadrul acestei forme de răspundere, Codul Civil face distincţia pe de o parte, între 

răspunderea contractuală, definită drept o conduită ilicită ce constă în încălcarea unei 

obligaţii asumată printr-un contract valabil încheiat, ce are drept consecinţă şi încălcarea 

normelor juridice ce guvernează acel contract şi pe de altă parte, răspunderea delictuală ce se 

referă la o conduită ilicită în raport cu normele juridice ce obligă orice persoană să nu 

săvârşească fapte prin care să aducă atingere dreptului sau interesului legitim al unei alte 

persoane.  

În cazul ambelor forme ale răspunderii civile, trebuie îndeplinite aceleaşi condiţii, 

respectiv, existenţa faptei ilicite, ce constă fie în încălcarea unei obligaţii contractuale, fie în 

nesocotirea obligaţiei legale generale, de a nu aduce atingere dreptului subiectiv al unei alte 

persoane, existența prejudiciului şi a vinovăţiei autorului faptei ilicite, iar între aceasta din 

urmă şi prejudiciu este necesară existenţa unei legături de cauzalitate. Între cele două tipuri de 

răspundere civilă nu există deosebiri fundamentale, chiar dacă nu se poate susţine că ele se 

suprapun.5 

Răspunderea patrimonială specifică dreptului muncii urmează regulile răspunderii 

civile contractuale, fiind reglementată de capitolul III al titlului XI din Codul Muncii, ce 

menţionează două tipuri de răspundere patrimonială, respectiv răspunderea 

angajatorului pentru pagubele suferite de salariat în legătură cu munca desfăşurată şi 

răspunderea patrimonială a salariaţilor pentru pagubele materiale produse angajatorului. În 

primul caz, angajatorul are obligaţia de a-l despăgubi pe salariatul care a suferit un prejudiciu 

material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 

legătura cu serviciul. Răspunderea patrimonială a salariaţilor presupune că aceștia răspund 

patrimonial, în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, pentru 

pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătura cu munca lor, între părți 

existând un contract individual de muncă. 

 În dreptul administrativ, răspunderea patrimonială este reglementată de partea a VII, 

titlul IV, art.573-579 şi de partea VI, titlul II, capitolul VIII, art.499 şi urm. din Codul 

administrativ. În cuprinsul art.573-579 din Codul administrativ sunt prevăzute mai multe 

forme ale răspunderii patrimoniale, cum ar fi răspunderea administrativ-patrimonială pentru 

limitele serviciului, răspunderea administrativ-patrimonială pentru prejudicii cauzate prin acte 

administrative, răspunderea administrativ-patrimonială solidară pentru prejudicii cauzate în 

legătură cu punerea în valoare a unor bunuri şi servicii şi răspunderea patrimonială a 

personalului autorităţilor sau instituţiilor publice în legătură cu atribuţiile delegate. Din punct 

de vedere al prezentului demers ştiinţific prezintă importanţă răspunderea patrimonială 

cuprinsă în art.499 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, privitoare la răspunderea 

patrimonială a funcționarului public, textul de lege făcând expres referire la „răspunderea 

civilă a funcţionarului public”.  

În doctrină sunt identificate următoarele principii ale răspunderii juridice: 6 

-principiul legalităţii răspunderii juridice, ce semnifică faptul că răspunderea juridică 

a unei persoane fizice sau juridice nu poate fi antrenată decât în temeiul normelor legale ce o 

reglementează şi în limitele şi modalităţile prevăzute de lege, nefiind posibilă angajarea 

răspunderii juridice în lipsa unei norme juridice. 

-principiul răspunderii personale în virtutea căruia se antrenează răspunderea juridică 

doar a autorului faptei, nu şi a altor persoane care sunt continuatori din punct de vedere 

juridic, al acesteia (moştenitori legali sau testamentari ori succesori cu titlu particular). 

Excepțiile de la această regulă sunt strict şi expres prevăzute de lege, referindu-se la cazurile 

                                                 
4 F.A.Baias, E.Chelaru, R..Constantinovici, Ioan Macovei (coordonator), Noul Cod Civil. Comentariu pe 

articole (art.1-2.664), Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012, pg.1406. 
5 C. Stătescu, C. Bîrsan, Teoria generală a obligaţiilor, Ediţia a IX-a, revizuită şi adăugită, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2008, pg.136, 330. 
6 E. E. Ştefan, Răspunderea juridică – Privire specială asupra răspunderii în dreptul administrativ, Ed. 

Prouniversitaria, Bucureşti, 2013, pg. 63. 
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în care poate fi atrasă „răspunderea pentru fapta altuia” – de pildă, prevederile art. 1372 din 

Noul Cod civil cu privire la răspunderea părinţilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor 

minori; răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor reglementată de art.1373 din Noul 

Cod Civil, răspunderea pentru fapta lucrului ce are sediul materiei în cuprinsul art.1376 Cod 

Civil, răspunderea pentru fapta animalului instituită de art.1375 Cod Civil, răspunderea pentru 

ruina edificiului prevăzută de art.1378 din Noul Cod Civil.7 

- principiul imputabilităţii răspunderii juridice, ceea ce înseamnă că în principiu, 

răspunderea juridică nu poate fi angajată în lipsa vinovăţiei, chiar dacă se porneşte de la 

prezumţia de nevinovăţie. În strânsă legătură cu imputabilitatea faptei ilicite, se află şi cauzele 

exoneratoare de răspundere şi clauzele de diminuare a răspunderii juridice, atunci când legea 

prevede posibilitatea aplicării unor asemenea clauze, în funcţie de specificul răspunderii 

juridice. 

- principiul proporţionalităţii sancţiunii ce se referă la faptul că sancțiunea trebuie să 

fie proporţională cu gravitatea faptei, cu gradul de pericol social al acesteia, cu atitudinea 

făptuitorului, asigurându-se astfel o justă individualizare a pedepsei aplicabile, în funcţie de 

particularităţile ce caracterizează fiecare caz în parte. 

- principiul celerităţii tragerii la răspundere în baza căruia sancțiunea trebuie aplicată 

într-un interval de timp cât mai scurt între momentul săvârşirii faptei şi cel al executării 

pedepsei, astfel încât instituţia răspunderii juridice să îşi poată atinge scopurile în vederea 

căreia a fost edictată (sancţionator, preventiv şi educativ). 

- principiul unicităţii răspunderii juridice (non bis in idem) potrivit căruia, unei 

încălcări a normei juridice îi corespunde o singură sancţiune juridică, fiind însă posibilă 

aplicarea mai multor sancţiuni pentru o singură faptă ilicită, dacă prin aceasta au fost încălcate 

mai multe norme juridice. Este deci posibil ca pentru aceeaşi faptă să fie antrenate mai multe 

forme de răspundere juridică, o faptă ilicită putând constitui în acelaşi timp, temei juridic 

pentru atragerea răspunderii penale şi a celei civile, în cazul săvârşirii unei infracţiuni ce a 

produs un prejudiciu material sau moral, susceptibil de reparare.  

După cum se poate observa această enumerare a principiilor răspunderii juridice are 

meritul de a selecta acele reguli obligatorii ce călăuzesc răspunderea juridică în toate formele 

sale, sintentizând din multitudinea principiilor ce pot fi dezbătute, pe cele esenţiale. 

Pe lângă aceste principii generale, aplicabile tuturor formelor de răspundere juridică, 

există şi principii specifice fiecărei ramuri de drept. Spre exemplu, în dreptul administrativ 

unul dintre principiile răspunderii juridice administrative este cel al egalităţii în faţa 

sarcinilor publice, conform căruia activitatea administrativǎ se exercitǎ în interesul comun al 

tuturor cetăţenilor, iar dacă unul dintre aceştia suferă un prejudiciu rezultat din desfăşurarea 

activităţii administrative înseamnă că interesul particular al acelei persoane a fost sacrificat 

în favoarea interesului general.8  

În cadrul aceluiaşi capitol a fost analizată definiţia răspunderii patrimoniale. Astfel, 

conceptul de răspundere patrimonială a fost definit din perspectiva antrenării răspunderii 

funcţionarului public (denumită în art.499 din Codul administrativ ca fiind o „răspundere 

civilă”) sau a salariatului vinovat de săvârşirea unei fapte ilicite ce a generat prejudicii în 

patrimoniul instituţiei sau autorităţii publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea ori a 

angajatorului său. 

De o manieră generală, răspunderea patrimonială este privită ca o răspundere 

reparatorie, ce presupune o obligaţie de dezdăunare, în sarcina autorului prejudiciului, 

contribuind la apărarea dreptului subiectiv încălcat prin săvârşirea faptei ilicite.  

În dreptul muncii, răspunderea patrimonială îşi găseşte definiţia în cuprinsul 

dispoziţiilor art. 254 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii ce dispun: „(1) Salariaţii 

răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, 

pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.(2) 

                                                 
7 Republicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.505/15.07.2011.  
8 E. E. Ştefan, op.cit., 2013, p. 63; S. Popescu, Teoria generală a dreptului, Editura Lumina Lex, București, 2000, 

p. 312. 
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Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute 

care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al 

serviciului.” 

Astfel, răspunderea patrimonială este definită prin prisma dispoziţiilor din Codul 

muncii, ca fiind acea obligaţie ce revine salariatului, în baza regulilor aplicabile răspunderii 

contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din culpa sau în legătură cu 

munca desfăşurată.9  

Din perspectiva dreptului administrativ, definiţia răspunderii patrimoniale (intitulată 

de Codul administrativ, răspundere civilă) ne este oferită de art.499 din Codul Administrativ 

(fostul art. 84 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu 

modificările şi completările ulterioare), ce prevede că răspunderea patrimonială reprezintă 

„acea răspundere civilă ce revine funcţionarului public pentru pagubele produse cu vinovăţie 

în patrimoniul autorităţii sau instituţiei publice în care funcționează, pentru nerestituirea în 

termenul legal a sumelor ce i s-au acordat în mod nejustificat sau pentru daunele plătite de 

autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei 

hotărâri judecătoreşti definitive.” 

Răspunderea patrimonială a funcţionarului public este asemănătoare cu răspunderea 

civilă delictuală, cu singura deosebire că prejudiciul produs prin fapta ilicită se îndreaptă fie 

împotriva patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte funcţionarul 

public vinovat, fie împotriva unei persoane fizice sau juridice de drept privat sau public.  

Răspunderea patrimonială specifică dreptului muncii, operează asemănător dreptului 

administrativ, cu particularitatea rezultată din desfăşurarea raporturilor de muncă şi anume ca 

paguba să fie produsă angajatorului, cu vinovăţie şi aibă legătură cu munca desfăşurată de 

salariat.  

Spre deosebire de răspunderea patrimonială din dreptul administrativ unde fapta ilicită 

poate fi îndreptată şi împotriva unei persoane fizice sau juridice de drept privat sau public, în 

dreptul muncii nu se cere o asemenea condiţie, deşi este posibil ca fapta ilicită a salariatului, 

să producă prejudicii unor terţe persoane cu care acesta intră în contact în desfăşurarea 

raporturilor de muncă. În acest caz, poate fi tras la răspundere angajatorul, răspunderea sa 

juridică fiind asemănătoare cu răspunderea civilă a comitentului pentru fapta prepusului, 

urmând ca, la rândul său, angajatorul după acoperirea prejudiciului suferit de terţele persoane, 

să se adreseze cu acţiune întemeiată pe răspunderea patrimonială reglementată de art.254 din 

Codul Muncii, împotriva salariatului. 

Din punct de vedere al caracterelor răspunderii patrimoniale, răspunderea pentru 

repararea prejudiciului fie de natură contractuală, fie de natură delictuală, este personală şi 

individuală, stabilindu-se de regulă în sarcina unui singur salariat vinovat de producerea 

prejudiciului prin propria sa faptă.10  

Răspunderea patrimonială specifică dreptului muncii şi răspunderea administrativ 

patrimonială nu conțin reguli derogatorii de la acest principiu, cuprins în dreptul civil al 

răspunderii patrimoniale. 

Ca excepţie, în dreptul muncii şi în dreptul administrativ, în cazul în care prejudiciul 

este produs în comun de mai mulţi salariaţi sau de mai mulți funcţionari publici, obligaţia de 

reparare a pagubei este conjunctă, uneori subsidiară şi în acelaşi timp comună, dar nu solidară. 

Deci, în acest caz, angajatorul sau instituţia ori autoritatea publică nu beneficiază de 

solidaritatea din dreptul civil, ca garanţie a posibilităţii de recuperare a prejudiciului, fiecare 

dintre cei vinovaţi fiind ţinut răspunzător în măsura în care a participat la producerea 

prejudiciului.  

Caracterul subsidiar al răspunderii patrimoniale este explicat prin faptul că aceasta se 

află într-o indisolubilă legătură cu răspunderea unei alte persoane pentru fapta proprie, această 

faptă fiind cauza directă a prejudiciul. Sub aspectul cauzalităţii, rolul faptei pe care se bazează 

                                                 
9 Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă, Ediţia a X-a, actualizată, Ed. Universul 

juridic, Bucureşti, 2016, pg.914. 
10 A. Ţiclea, op. cit., 2016, pg.928. 
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răspunderea subsidiară este secundar, din punct de vedere cronologic, intervenind ulterior 

răspunderii principale şi numai în cazul în care aceasta nu a produs efecte integral. Totodată, 

dacă se probează că nu sunt îndeplinite condiţiile de existenţă ale răspunderii principale, nici 

răspunderea subsidiară nu poate opera. Ipoteze ale răspunderii patrimoniale subsidiare sunt 

reglementate prin legi speciale.11 

În dreptul muncii, caracterul solidar al răspunderii patrimoniale este prevăzut cu titlu 

de excepţie în anumite situaţii limitativ şi expres prevăzute de lege. Răspunderea solidară este 

întemeiată pe corelaţia existentă între atribuţiile din fişa postului salariatului autor al faptei 

ilicite şi responsabilităţile aferente acestor atribuţii exprimate şi în cuantumul salariului.12 

Fiind de strictă interpretare aplicarea solidarităţii în materia răspunderii patrimoniale 

nu poate fi extinsă la alte situaţii decât cele expres şi limitativ prevăzute de lege.13  

La fel ca în dreptul muncii, în dreptul administrativ este prevăzută răspunderea 

solidară a autorităţii publice şi a funcţionarului public ori a personalului contractual pentru 

prejudicii produse prin acte administrativ tipice sau asimilate. Legea cadru ce constituie sediul 

materiei pentru această răspundere, este Legea nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ, iar unul dintre exemplele de răspundere solidară este cel cuprins în art.16, ce se 

referă la acea situaţie în care se solicită acordarea unor despăgubiri pentru fapta ilicită a 

persoanei „care a contribuit la elaborarea, emiterea, adoptarea sau încheierea actului ori, 

după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept 

subiectiv sau la un interes legitim”.  

Cel de al doilea capitol, este dedicat condiţiilor răspunderii patrimoniale. La baza 

analizei răspunderii administrativ patrimoniale şi a răspunderii patrimoniale, se află cercetarea 

condiţiilor generale ale răspunderii civile delictuale şi ale răspunderii civile contractuale, 

deoarece răspundere patrimonială specifică dreptului muncii, are la bază o răspundere 

contractuală la care se adaugă o serie de condiţii particulare ce decurg din natura raportului de 

muncă, iar răspunderea administrativ patrimonială are la bază răspunderea civilă delictuală la 

care se adaugă elemente specifice determinate de existenţa raportului de serviciu. Aceste 

condiţii şi elemente specifice se referă la particularităţile faptei ilicite, ce trebuie să privească 

o încălcare a atribuţiilor de serviciu, în sensul unei acţiuni sau inacţiuni ilicite, însă este 

esenţial ca această încălcare să aibă legătură cu munca prestată. De asemenea, este necesară 

reţinerea existenţei raportului de muncă sau în cazul funcţionarilor publici, al celui de serviciu 

deoarece numai în acest fel se poate vorbi despre o răspundere patrimonială a salariatului sau 

una administrativ patrimonială a funcţionarului public. În cazul în care această condiţie nu 

este îndeplinită, adică autorul faptei ilicite nu are calitatea de salariat al angajatorului sau de 

funcţionar public al instituţiei sau autorităţii publice, răspunderea sa juridică, va fi atrasă 

conform regulilor de drept comun, adică potrivit Codului Civil. 

La stabilirea modalităţii şi a condiţiilor în care se poate angaja răspunderea juridică a 

celor două categorii de persoane ce desfășoară o activitate salarizată, trebuie pornit şi de la 

forma în care iau naştere raporturile de muncă și raporturile de serviciu. Astfel, în cazul 

raporturilor de muncă preponderentă este voinţa părţilor, raportul de muncă fiind unul de 

natură contractuală, de drept privat, în timp ce, în cazul raportului de serviciu, consimţământul 

celui care ocupă funcţia publică nu este decât o condiţie pentru ca acesta să poată exercita 

legal funcţia respectivă. Funcţionarul public nu îşi exercită funcţia în baza unui contract, dată 

fiind imposibilitatea negocierii situaţiei sale juridice, fiind lovit de nulitate absolută orice 

contract care ar tinde la modificarea situaţiei funcţionarului public numit în funcţie cu 

respectarea normelor legale, printr-un act administrativ de autoritate.  

                                                 
11 A.Ţiclea, T. Ţiclea, Specificul răspunderii pentru daune în raporturile de muncă, Revista română de dreptul 

muncii nr.3/2014, 

https://sintact.ro/#/publication/151008672?keyword=raspundere%20patrimoniala%20conjuncta%20functionari%

20publici&cm=SREST, acc. 11.10.2018. 

 
12 Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan,  op. cit., pg. 397. 
13 A. Ţiclea, op. cit., 2016, pg.932. 

https://sintact.ro/#/publication/151008672?keyword=raspundere%20patrimoniala%20conjuncta%20functionari%20publici&cm=SREST
https://sintact.ro/#/publication/151008672?keyword=raspundere%20patrimoniala%20conjuncta%20functionari%20publici&cm=SREST
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Raportul de serviciu al funcţionarului public, deşi este distinct de contractul individual 

de muncă, are elemente comune cu acesta: prestarea unei activități şi respectiv, salariul 

reprezintă obiect/cauză atât în contractul individual de muncă, cât şi în raportul de serviciu; 

atât contractului de muncă cât şi raportului de serviciu îi este caracteristică subordonarea 

persoanei fizice (fie salariat, fie funcţionar public) faţă de angajator sau autoritatea ori 

instituția publică; funcţionarii publici, ca şi salariaţii, îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui 

program cu o durată normală a timpului de 8 ore pe zi; dreptul funcţionarului public de a fi 

despăgubit de autoritatea sau instituţia publică în situaţia în care a suferit un prejudiciu 

material din culpa acesteia în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (art.428 din Codul 

administrativ) este identic reglementat şi de art.253 alin.(1) din Codul muncii, ce consacră 

răspunderea patrimonială a angajatorului; atât în cazul funcţionarilor publici cât şi în cel al 

salariaţilor, există o răspundere solidară a funcţionarului public sau a salariatului şi a 

angajatorului (în calitate de comitent) sau a autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi 

desfăşoară activitatea [art.491 din Codul administrativ, respectiv art.253 alin. (3) din Codul 

muncii]. 

Referitor la prejudiciul produs în urma săvârşirii faptei ilicite, la modul general, 

prejudiciul se produce în patrimoniul angajatorului sau al autorităţii ori instituţiei publice din 

care face parte funcţionarul public.  

Dacă în cazul salariaţilor, angajator poate fi orice persoană fizică sau juridică aşa cum 

dispune art.2 alin. (1) lit.f) din Codul Muncii, în cazul funcţionarilor publici este vorba despre 

o autoritate sau o instituţie publică. 

Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 defineşte în art.2 alin.(1) lit.b) 

autoritatea publică, ca fiind „orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale 

care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; 

sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept 

privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze 

un serviciu public, în regim de putere publică”.  

Art.106 alin. (1) şi alin. (2) din Codul administrativ prevede că „Autorităţile 

administraţiei publice din comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi 

deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg prin vot 

universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prevăzute de legea pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.” 

Din cuprinsul acestor acte normative rezultă că autorităţile publice centrale şi locale 

sunt limitativ prevăzute de lege, însă Constituţia României prevede la art. 117 alin.(3), 

posibilitatea înfiinţării unor autorităţi administrative autonome, doar prin lege organică.  

Prejudiciul, ca şi în cazul răspunderii civile de drept comun, trebuie să fie material, 

real, cert sub aspectul întinderii şi al existenţei, previzibil, direct şi să nu fi fost reparat la 

momentul angajării răspunderii. 

În literatura de specialitate s-a susţinut că pentru a obţine acoperirea prejudiciului în 

cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor, angajatorul trebuie să facă dovada caracterului 

material al acestuia, neputând fi acoperite prejudiciile morale. În susţinerea acestei opinii s-a 

adus ca argument faptul că textul art. 254 alin.(1) din Codul Muncii face vorbire despre 

acoperirea „pagubelor materiale”, ceea ce înseamnă că legiuitorul a exclus posibilitatea ca 

salariatul să răspundă pentru prejudiciile morale.14 

Daunele materiale produse angajatorului sunt alcătuite din prejudiciul propriu-zis, 

beneficiul nerealizat şi într-o limită rezonabilă, eventualele cheltuieli efectuate de angajator 

pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.15 

În cazul răspunderii patrimoniale a funcţionarului public, textul de lege nu face o 

referire expresă la natura prejudiciului a cărui reparare poate fi solicitată, însă dispoziţiile 

cuprinse în art. 499 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ [fostul art.84 alin.(1) lit.a) din Legea 

                                                 
14 S. Panainte, op. cit., pg. 276; A. Athanasiu, A.M.Vlăsceanu, Dreptul muncii – Note de curs, Ed. C.H.Beck, 

Bucureşti, 2017, pg.198. 
15S. Panainte, op. cit, pg.276. 
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nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici] folosesc noţiunea de „răspundere civilă a 

funcţionarului public”, aspect care ne conduce la concluzia că spre deosebire de salariat, 

funcţionarul public răspunde atât pentru prejudiciul material cât şi pentru cel moral. 

Pentru antrenarea răspunderii patrimoniale atât în dreptul muncii cât şi în dreptul 

administrativ, este necesară stabilirea existenţei unei legături de cauzalitate între fapta ilicită şi 

prejudiciu, adică a faptului că prejudiciul este efectul, urmarea faptei ilicite, constând în 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor ce decurg din raportul de 

muncă sau raportul de serviciu. La stabilirea raportului de cauzalitate trebuie avute în vedere 

faptele ilicite constând atât în acţiuni cât şi în inacţiuni ce încalcă normele juridice.  

Pentru îndeplinirea condiţiilor răspunderii patrimoniale este necesar ca prejudiciul 

realizat să fie efectul faptei ilicite a salariatului, săvârşită din „vina şi în legătură cu munca 

sa”. 16 

Răspunderea patrimonială presupune în mod obligatoriu existenţa vinovăţiei sau a 

culpei autorului faptei ilicite cauzatoare de prejudiciu, fiind de neconceput angajarea 

răspunderii unei persoane, în lipsa chiar şi a celei mai uşoare forme de vinovăţie. 

Din punct de vedere al angajării răspunderii patrimoniale, nu prezintă importanţă 

gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, obligaţia acoperirii daunei subzistând chiar şi în 

cazul celei mai uşoare culpe.17  

Vinovăţia reprezintă elementul subiectiv al răspunderii patrimoniale, spre deosebire 

de celelalte condiţii care aparţin laturii obiective a faptei ilicite. Acest element este definit ca 

fiind atitudinea psihică a persoanei faţă de faptă şi faţă de urmările acesteia, la momentul 

săvârșirii faptei ilicite.18 

Ca şi în materie civilă, nici legislaţia muncii, nici cea specifică dreptului 

administrativ nu fac distincţie între formele vinovăţiei, angajarea răspunderii patrimoniale 

având loc chiar şi pentru cea mai uşoară culpă (imprudenţă, neglijenţă) şi indiferent de forma 

acesteia, respectiv intenţie sau culpă. Totuşi, în cazul culpei comune, valoarea despăgubirii se 

diminuează corespunzător cotei aferente culpei victimei, putându-se ajunge chiar la 

exonerarea de răspundere, dacă se dovedeşte culpa gravă a persoanei prejudiciate. 

În stabilirea culpei trebuie avute în vedere o serie de criterii, printre care şi 

funcţia/postul deţinut, gradul de subordonare a salariaţilor unul faţă de celălalt, în cazul 

coparticipării la săvârşirea faptei ilicite, contribuţia efectivă a fiecărui coparticipant la 

producerea pagubei, măsura în care salariatul a luat sau nu măsuri pentru evitarea pagubei, 

existenţa relei credinţe în săvârşirea faptei.19 

În cazul funcţionarilor publici la stabilirea culpei trebuie avută în vedere funcţia 

ocupată de autorul faptei în ierarhia autorităţii sau instituţiei publice, rolul avut în încălcarea 

atribuţiilor de serviciu cum ar fi de exemplu, persoana care a dat dispoziţia de emitere a 

actului administrativ ori de îndeplinire a sarcinii de serviciu, cine a semnat actul administrativ 

prejudiciabil, etc.  

O clarificare în plus în privinţa modului în care este angajată răspunderea juridică a 

funcţionarului public, este adusă de dispoziţiile art.565 alin. (2) din Codul administrativ, ce 

prevede că „Răspunderea se stabileşte în funcţie de forma de vinovăţie şi de participarea 

efectivă la încălcarea legii.” 

În materia răspunderii patrimoniale, acţionează o prezumţie de nevinovăţie, instituită 

de art.272 Codul Muncii, aplicabilă deopotrivă şi în cazul răspunderii patrimoniale a 

funcţionarilor publici.20  

Dovada culpei în săvârşirea faptei ilicite revine angajatorului care trebuie să probeze 

acest aspect prin indicarea expresă a atribuţiilor încălcate de salariat raportat la obligaţiile şi 

sarcinile stabilite în fişa postului.21  

                                                 
16 I. T. Ştefănescu, op. cit., 2017, pag. 892. 
17 G.Boroi, L. Stănciulescu, op. cit., pg.253. 
18G.Boroi, L. Stănciulescu, op. cit., pg.252. 
19 L. Georgescu, op. cit, pg.92. 
20 A. Ţiclea, L. Georgescu, A. Ştefănescu, V. Barbu, op. cit., pg. 414 
21 A.Ţiclea, op. cit., 2016, pg.949. 
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În ceea ce priveşte cauzele exoneratoare de răspundere, în materia răspunderii 

patrimoniale şi răspunderii administrativ patrimoniale, din corelarea dispoziţiilor cuprinse în 

art.1351-1353, 1355, 1360-1361, 1363, 1364, 1367 din Noul Cod Civil cu cele cuprinse în 

art.254 alin. (2) din Codul Muncii rezultă că în materia răspunderii patrimoniale a 

funcţionarilor publici şi a salariaţilor operează următoarele cauze exoneratoare de răspundere: 

forţa majoră, cazul fortuit, fapta victimei, fapta terţului şi fapta celui ce şi-a exercitat legal 

drepturile, acte de limitare sau excludere a răspunderii, legitima apărare, starea de 

necesitate, divulgarea secretului comercial impusă de împrejurări grave ce priveau sănătatea 

sau siguranţa publică, îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege şi ordinul 

superiorului, lipsa discernământului minorului, precum şi riscul normal de serviciu. 

Dintre acestea, specifică răspunderii patrimoniale şi răspunderii administrativ 

patrimoniale, este acea cauză exoneratoare denumită riscul normal de serviciu.  Referirea la 

riscul normal de serviciu se găseşte în textul art.254 din Codul Muncii, care însă nu oferă o 

definiţie a acestei noţiuni.  

În aceste condiţii, riscul normal de serviciu a fost definit de literatura de specialitate ca 

fiind format din pierderile previzibile, inerente procesului de producţie sau de manipulare a 

mărfurilor ce se încadrează în limitele prevăzute printr-un act intern al angajatorului sau 

printr-un act normativ şi care nu pot fi imputate salariatului. Riscul normal de serviciu poate 

avea drept cauză însuşirile fizice naturale ale unor bunuri perisabile, volatile, fragile, procesul 

tehnologic utilizat care implică în mod obiectiv anumite pierderi, condiţiile de manipulare, 

transport şi depozitare a materiilor prime şi a mărfurilor. Situaţiile în care se poate produce un 

risc normal de serviciu, pot fi reglementate de angajator prin diferite acte interne sub forma 

unor norme de perisabilitate, normative de consum, norme de uzură a fondurilor fixe, limitele 

maxime admise pentru rebuturi, limite maxime de pierderi tehnologice.22 

Stabilirea riscului normal de serviciu prezintă unele dificultăţi în privinţa unor salariaţi 

ce desfăşoară profesii liberale, cum ar fi de exemplu, consilierii juridici şi medicii. Datorită 

specificului muncii desfășurate de aceste categorii profesionale, obligațiile pe care și le asumă 

au natura juridică a unor obligații de diligență ceea ce înseamnă că neatingerea rezultatului 

urmărit nu conduce automat la atragerea răspunderii patrimoniale, fiind necesar să se 

dovedească existenţa unei culpe profesionale grave, în sensul încălcării cu ştiinţă sau gravă 

neglijenţă a obligaţiilor de serviciu ori a lipsei imputabile a cunoştinţelor necesare desfăşurării 

activităţii profesionale.23 

În cadrul celui de al treilea capitol, a fost analizată procedura generală de recuperare 

a prejudiciilor în cazul răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici şi a salariaţilor.  

Primul pas în recuperarea prejudiciului, este stabilirea şi cuantificarea pagubei produse 

de fapta ilicită, existând două moduri de stabilirea a prejudiciului: constatarea prejudiciului de 

către angajator sau de către organele de conducere ale autorităţii sau instituţiei publice şi 

Constatarea prejudiciului ca urmare a unui control extern. 

Odată cu apariţia unui prejudiciu în patrimoniul unui angajator (persoană juridică sau 

instituţie publică) se pot ivi mai multe situaţii: fie angajatorul cunoaşte atât producerea 

pagubei cât şi pe autorul acesteia, fiind însă necesară stabilirea întinderii prejudiciului, fie 

angajatorul cunoaşte producerea pagubei, dar nu şi pe autorul acesteia, impunându-se atât 

stabilirea cuantumului prejudiciului cât şi identificarea autorului.24 

În privinţa modalităţii de constatare a prejudiciului produs în cadrul răspunderii 

patrimoniale, legiuitorul nu a stabilit nici o procedură, ci numai unele reguli generale ce 

privesc îndeosebi protecţia salariatului, în etapa ulterioară stabilirii prejudiciului şi 

identificării persoanei care a săvârşit fapta ilicită.  Aceasta înseamnă că prejudiciul poate fi 

descoperit prin orice mijloace, cum ar fi de exemplu: sesizarea unui alt salariat din cadrul 

                                                 
22I. T. Ştefănescu, op. cit., 2017, pag. 897-898. 
23 A.Ţiclea, op. cit., 2016, pg.940. 
24 E.D.Cârje (Cumpănă), Modalităţi de constatare a pagubei cauzate de salariat angajatorului său, Revista 

română de dreptul muncii nr.2/2007, 

https://sintact.ro/#/publication/150998996?keyword=punere%20in%20intarziere%20salariat%20raspundere%20

patrimoniala&cm=SREST, acc. 06.11.2018. 

https://sintact.ro/#/publication/150998996?keyword=punere%20in%20intarziere%20salariat%20raspundere%20patrimoniala&cm=SREST
https://sintact.ro/#/publication/150998996?keyword=punere%20in%20intarziere%20salariat%20raspundere%20patrimoniala&cm=SREST
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aceluiaşi angajator sau efectuarea unor controale prin intermediul unor organisme interne ale 

unităţii păgubite.25 

Cu titlu de excepţie, unul dintre actele normative ce reglementează procedura de 

stabilire a prejudiciului este Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861 din 9 octombrie 

2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.  

Pe lângă angajaţii proprii ai instituţiei publice sau angajatorului, persoană juridică, 

constatarea pagubei poate fi realizată şi de organele de control ale Curţii de Conturi.  Trebuie 

remarcată însă, existenţa unei delimitări a atribuţiilor în procedura de constatare a 

prejudiciului, în sensul că organele de control ale Curţii de Conturi deţin competenţa de a 

constata eventualele abateri de la legalitate şi/sau regularitate ce au condus la apariţia 

prejudiciului, în timp ce conducerea entităţii controlate are competenţa de a lua măsuri pentru 

determinarea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia.26 

 Aceasta înseamnă că organele de control ale Curţii de Conturi nu vor putea emite un 

ordin sau o decizie de imputare, aceste acte administrative urmând a fi emise de conducerea 

autorităţii sau instituţiei publice.  Obligaţia de a stabili întinderea reală a pagubei este impusă 

de un act administrativ unilateral (decizie) al Curţii de Conturi, iar nerespectarea de către 

instituţia supusă controlului a obligaţiei de cuantificare a prejudiciului, constituie 

infracţiune.27 

În privinţa modalităţii de recuperare a prejudiciului, trebuie remarcat că în materia 

acestor două tipuri de răspundere juridică cele mai importante aspecte se referă la 

instrumentele de recuperare a prejudiciului şi stabilirea unei limite valorice ce poate fi 

recuperată lunar de la autorul faptei ilicite. 

Astfel, instrumentele de recuperare a prejudiciului sunt reprezentate de învoiala 

părţilor, nota de constatare şi evaluare a prejudiciului, angajamentul de plată şi ordinul sau 

dispoziţia de imputare.  

Urmare a modificării Codului muncii prin Legea nr.40/201128, în conformitate cu 

dispoziţiile art.254 alin.(3) a fost recunoscută posibilitatea angajatorului de a constata şi 

evalua prejudiciul adus de salariaţi, urmând ca, în cazul în care ambele părţi (angajator şi 

angajat) consimt, recuperarea prejudiciului să se facă în baza înţelegerii lor fără a mai fi 

necesară intervenţia unei autorităţi. Prealabil acordului părţilor, angajatorul are totuşi obligaţia 

de a întocmi o notă de constatare şi evaluare a prejudiciului, ce constituie punctul de plecare 

în discuţiile ce au loc între părţi în vederea încheierii acordului de recuperare a prejudiciului.  

Conform art.254 alin.(3) din Codul Muncii, „În situația în care angajatorul constată 

că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură cu muncă sa, va putea solicita 

salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii 

acesteia, prin acordul părtilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la 

data comunicării”.  

Astfel, dacă angajatorul constată că salariatul i-a produs un prejudiciu, cu vinovăţie, 

printr-o faptă ilicită poate solicita, fără însă a fi obligat, recuperarea valorii pagubei printr-o 

notă de constatare şi evaluare a prejudiciului potrivit art.254 alin.(3) din Legea nr. 53/2003 

privind Codul Muncii.29 

Actualul Cod al muncii astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea nr. 40/2011 

nu cuprinde o definiţie a notei de constatare şi evaluare, însă aceasta rezultă din interpretarea 

dispoziţiilor citate anterior: nota de constatare şi evaluare a pagubei este înscrisul emanat de la 

angajator prin care acesta stabileşte existenţa unui prejudiciu în patrimoniul său, persoana 

responsabilă de producerea acestuia şi valoarea prejudiciului. 

                                                 
25 S. Ghimpu, I.T.Ştefănescu, Ş. Belingrădeanu, Ghe. Mohanu, op.cit., pg. 191. 
26 C. Clipa, op. cit, pg. 375; I.Lazăr, V.Vedinaş, Natura juridică a procedurii de contestare a actelor de 

control/audit întocmite de Curtea de Conturi a României, Revista Pandectele române nr.10/2010, 

https://sintact.ro/#/publication/151003720, acc. 11.11.2018. 
27C. Clipa, op. cit, pg. 375. 
28 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.225/31.03.2011. 
29 I.T.Ştefănescu, op. cit., 2017, pg. 910. 

https://sintact.ro/#/publication/151003720
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Încheierea notei de constatare presupune ca în prealabil, angajatorul să constate 

producerea prejudiciului, să identifice făptuitorul, verificând totodată dacă sunt îndeplinite 

condițiile răspunderii patrimoniale, să stabilească valoarea prejudiciului care nu trebuie să 

depășească echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. Nota de constatare trebuie 

întocmită în scris de angajator care o va comunica salariatului, solicitându-i expres acestuia să 

îşi manifeste voinţa în vederea recuperării prejudiciului într-un termen care nu va putea fi mai 

mic de 30 de zile de la data comunicării. Prin semnarea şi datarea de către salariat a notei de 

constatare se formează acordul de voinţă al părţilor, salariatul recunoscând totodată că sunt 

îndeplinite condiţiile necesare angajării răspunderii sale patrimoniale. O ultimă cerinţă pentru 

acoperirea prejudiciului în modalitatea notei de constatare este ca suma de bani stabilită drept 

contravaloare a pagubei, să fie achitată în modalitatea stabilită de părţi, cu respectarea 

termenului de 30 de zile.30 

În cazul funcţionarului public, Codul administrativ menţionează ca instrumente de 

recuperare doar ordinul sau dispoziţia de imputare şi angajamentul de plată, ceea ce înseamnă 

că recuperarea prejudiciului nu se poate realiza prin încheierea unei convenţii sau a notei de 

constatare.  

Art.500 din Codul administrativ [fostul art.85 alin. (1) din Legea nr.188/1999 privind 

Statutul funcționarilor publici], prevede că paguba produsă autorităţii sau instituţiei publice 

printr-o faptă ilicită săvârşită de un funcţionar public poate fi recuperată prin încheierea unui 

angajament de plată. În dreptul muncii, literatura de specialitate a afirmat faptul că deşi 

legiuitorul a eliminat posibilitatea emiterii de către angajator a unei decizii de imputare, în 

baza acordului părţilor şi în scopul evitării proceselor, salariatul poate să îşi asume obligaţia 

reparării prejudiciului printr-un angajament de plată.31 

Angajamentul de plată reprezintă o altă formă a acordului de recuperare a 

prejudiciului. El presupune o manifestare unilaterală de voinţă din partea salariatului sau a 

funcţionarului public prin care acesta recunoaşte producerea pagubei, este de acord cu 

repararea acestuia şi îşi asumă un angajament scris de plată, ce conţine obligaţia sa de a 

acoperi prejudiciul, în echivalent bănesc, sub forma unei sau a mai multor prestaţii, egale sau 

diferite ca valoare, până la împlinire unui termen.32 

Cu privire la angajamentul de plată trebuie menționat faptul că dacă în dreptul 

administrativ există unele situații în care acestuia îi este recunoscut caracterul de titlu 

executoriu (art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a 

militarilor),  în dreptul muncii caracterul de titlu executoriu al angajamentului de plată nu mai 

este recunoscut ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod al Muncii.  

Deşi nu este expres prevăzută această cerinţă, angajamentul de plată trebuie să îmbrace 

forma scrisă, ad probationem, deoarece angajamentul de plată este similar tranzacţiei 

reglementată de art.2267 şi următoarele din Noul Cod Civil şi art.439 din Codul de procedură 

civilă, prin încheierea sa evitându-se naşterea unui litigiu prin care să se atragă răspunderea 

patrimonială a salariatului sau a funcţionarului public în sarcina căreia se reţine săvârşirea 

faptei ilicite. Având în vedere finalitatea angajamentului de plată, se justifică deci încheierea 

sa în formă scrisă, asemănător tranzacţiei din dreptul civil. 

Fiind un act de dispoziţie personal, constituind în realitate o mărturisire [art.349 

alin.(1) din Codul de procedură civilă] angajamentul de plată poate fi încheiat personal sau 

prin mandatar cu procură specială, cu condiţia ca procura să indice exact obiectul ei şi suma 

pentru care urmează a se încheia angajamentul de plată.33 

Ordinul sau dispoziţia de imputare este un instrument de recuperare specific dreptului 

administrativ, fiind totodată un act administrativ şi un titlu executoriu ce poate fi folosit în 

cadrul executării silite, pentru recuperarea prejudiciului de la autorul faptei ilicite.  

                                                 
30 S.Panainte, op. cit., pg. 283. 
31 Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan, op. cit., pg. 399. 
32 C.Clipa, op. cit., 2013, pg.384; A.Ţiclea, L.Georgescu, A.Cioriciu Ştefănescu, Barbu Vlad, op. cit., pg.427. 
33 S.Ghimpu, I.T.Ştefănescu, Ş.Beligrădeanu, Ghe. Mohanu, op. cit., pg.217. 
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Dispoziţia de imputare aşa cum rezultă din art.500 din Codul administrativ (fostul 

art.85 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici) este un act unilateral prin 

care conducătorul instituţiei publice stabileşte pe baza unei documentaţii adecvate, identitatea 

persoanei vinovate de producerea pagubei, cuantumul acesteia şi al despăgubirilor ce trebuie 

restituite, obligând persoana în cauză la plata acestora. În temeiul art.500 alin. (3) al Codului 

administrativ [fostul alin. (21) din art.85 al Legii nr.188/1999  privind Statutul funcţionarilor 

publici] ordinul sau dispoziţia de imputare definitivă reprezintă titlu executoriu. 

Conform anexei 2 a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.634 din 5 noiembrie 

2015 privind documentele financiar-contabile „Decizia de imputare serveşte ca:  document de 

imputare a valorii pagubelor produse; titlu executoriu din momentul comunicării; document 

de înregistrare în contabilitate. Decizia de imputare se întocmeşte pe baza actelor de 

constatare (procese-verbale, referate etc.).” 34 

Dispoziția sau ordinul de imputare trebuie să îndeplinească condițiile specifice de fond 

și de formă ale actului administrativ individual, fiind necesar să arate temeiul legal și factual 

al emiterii actului, să individualizeze suma de plată, precum și funcționarul public căruia 

urmează să i se impute. 

Sub imperiul vechiului Cod al muncii – art.108 din Legea nr.10/1972 decizia de 

imputare era, alături de angajamentul de plată, o modalitate prin care angajatorul putea 

recupera prejudiciul cauzat de salariatul său. 

 Ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod al muncii – Legea nr.53/2003, acest 

instrument de recuperare a prejudiciului nu a mai fost prevăzut, legiuitorul înţelegând să lase 

la îndemâna angajatorului doar modalităţile de recuperare a prejudiciului pe cale amiabilă, 

adică acordul părţilor, angajamentul de plată şi nota de constatare şi evaluare a prejudiciului, 

în lipsa încheierii unui acord cu salariatul vinovat, angajatorul neavând altă posibilitate decât 

aceea de a se adresa instanţei de judecată. 

O ultimă modalitate de recuperare a prejudiciului, atât în cazul salariatului cât şi în cel 

al funcţionarului public, îl constituie acţiunea în justiţie. Din punct de vedere al naturii 

juridice, acţiunea în justiţie este o acţiune în realizare deoarece are ca scop obligarea 

salariatului la repararea prejudiciului. Termenul de prescripţie al răspunderii patrimoniale sau 

administrativ patrimoniale este de 3 ani şi curge de la data producerii prejudiciului, fiind 

necesară punerea în întârziere a autorului faptei ilicite, printr-o notificare scrisă conform 

art.1522 şi 1523 Noul Cod Civil. 

Referitor la competenţa de soluţionare a acţiunii, din punct de vedere material este 

competent tribunalul, în cazul salariaţilor competenţa aparţinând secţiilor sau completurilor 

specializate în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale, iar în cazul funcţionarilor 

publici acţiunea urmând a fi înregistrată pe rolul secţiilor de contencios administrativ. 

În doctrina de specialitate a fost dezbătută posibilitatea includerii în contractul 

individual de muncă a unei clauze penale care să instituie obligaţia salariatului de a acoperi 

prejudiciul total şi iniţial cauzat angajatorului.35 

Legislaţia muncii din România nu reglementează în mod expres clauza penală. 

Aceasta este reglementată de legislaţia civilă, care se aplică în completarea Codului Muncii, 

în măsura în care există compatibilitate. Potrivit art.1538 din Noul Cod Civil, clauza penală 

este acea prevedere prin care părţile stabilesc înainte de producerea faptei ilicite, întinderea 

prejudiciul suferit de una dintre părţi în caz de neexecutare a obligaţiilor de către cealaltă 

parte. Inserarea într-un contract a unei asemenea clauze, are drept consecinţă obligarea uneia 

dintre părţi la plata unei sume de bani, în situaţia în care încalcă o obligaţie ce îi revenea în 

temeiul contractului. 

În dreptul muncii nu este recunoscută posibilitatea inserării unei clauze penale în 

materia răspunderii patrimoniale a salariaţilor, opinia fiind întemeiată pe dispoziţiile art.38 din 

                                                 
34 Publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.910/09.12.2015. 
35 A.G.Uluitu, Inadmisibilitatea, de regulă, a clauzei penale în contractul individual de muncă, în Revista 

Română de Dreptul Muncii nr.1/2008, pg.17-20; D.Moţiu,  op. cit., pg.480; R. Popescu, Legalitatea clauzei 

penale în contractul individual de muncă, Revista Română de Dreptul Muncii nr.6/2016, pg. 71-73. 
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Codul Muncii, potrivit căruia „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute 

prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de 

lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.”36 

În schimb, în dreptul administrativ nu se pune problema inserării unei clauze penale 

dat fiind faptul că funcţionarii publici sunt numiţi în funcţie prin act administrativ, nu prin 

contract de muncă, răspunderea patrimonială a acestora fiind strict reglementată prin lege. 

În cuprinsul celei de a patra secţiune a capitolului 2, a fost abordată problema 

executării silite în vederea recuperării prejudiciului produs de funcţionarul public sau de 

salariat. 

Modul în care este reglementată în prezent procedura de executare silită a pagubelor 

produse de funcţionarii publici şi de salariaţi, angajatorului sau autorităţilor publice în cadrul 

cărora îşi desfăşoară activitatea, demonstrează încă odată preocuparea legiuitorul de a asigura 

o protecţie socială efectivă, reală a acestora.37 

Dacă reglementările anterioare ofereau libertatea deplină angajatorului în a emite 

decizii de imputare şi în a efectua reţineri din salariu, prin Codul muncii în vigoare s-a 

eliminat arbitrariul şi s-a stabilit că reţinerile din salariu nu pot fi efectuate decât în cazurile şi 

condiţiile stabilite de lege. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului pot fi efectuate, 

conform art.169 alin. (2) din Codul Muncii,  numai în măsura în care „datoria salariatului 

este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă”. 

O primă modalitate de recuperare a prejudiciului este reprezentată de reţinerile 

salariale. În ceea ce priveşte recuperarea prejudiciului de către angajator, potrivit dispoziţiilor 

art. 257 din Codul muncii „suma stabilită pentru acoperirea prejudiciului se reţine în rate 

lunare din salariu”, care nu pot fi mai mari de o treime din salariul de bază lunar, fără să 

poată depăşi, împreună cu celelalte reţineri pe care le suportă salariatul, jumătate din salariu. 

Reţinerile din drepturile salariale reprezintă o formă particulară de poprire, ca 

modalitate de executare silită, fiind totodată forma tipică de reparare a prejudiciului produs de 

salariat sau de funcţionarul public, nepunându-se problema necesităţii acordului său în 

efectuarea reţinerilor. 38 

Cu toate acestea, reţinerile din drepturile salariale cuvenite, fie că este vorba despre 

salariaţi, fie că este vorba despre funcţionari publici, nu pot fi efectuate decât în baza unui 

titlu executoriu. 

În procedura de recuperare a prejudiciului, reţinerile din salariu reprezintă regula 

pentru acoperirea prejudiciului cauzat angajatorului, urmărirea silită a bunurilor fiind 

excepţia. Astfel, urmărirea silită a bunurilor salariatului sau funcţionarului public are loc 

potrivit art.259 din Codul Muncii în următoarele situaţii: dacă cel vinovat de producerea 

prejudiciului nu s-a angajat; dacă acoperirea pagubei nu se poate realiza prin reţineri din 

salariu în termenul maxim de 3 ani.39 

Cu privire la limita valorică ce poate fi recuperată lunar de la salariat, art.257 din 

Codul Muncii prevede că suma ce urmează a fi recuperată se reţine în rate lunare de la 

salariat, rate ce nu pot fi mai mari de o treime din salariu de bază lunar.  

Reţinerile salariale reprezintă regula în materia recuperării prejudiciului, în cazul 

ambelor categorii de personal însă, este posibilă şi urmărirea silită a bunurilor, cu titlu de 

excepţie.  

În cadrul capitolului al patrulea, dedicat procedurii de stabilire şi recuperare a 

prejudiciului în cazul unor funcţionari publici cu statut special, au fost analizate condiţiile 

angajării răspunderii administrativ patrimoniale a funcţionarilor publici, în ipotezele 

prevăzute de art.499 Cod Administrativ, adică „a) pentru pagubele produse cu vinovăţie 

                                                 
36I.T.Ştefănescu,op. cit., pg. 914, A.Ţiclea, op. cit., 

https://sintact.ro/#/publication/151008754?keyword=alexandru%20ticlea%20prejudiciu%20conditie%20a%20ra

spunderii&cm=SREST, acc. 13.11.2018. 
37 D.Moţiu, op.cit., pg. 347.  
38 S. Panainte, op. cit., pg.285. 
39 I.T.Ştefănescu, op. cit., pg. 906. 

https://sintact.ro/#/publication/151008754?keyword=alexandru%20ticlea%20prejudiciu%20conditie%20a%20raspunderii&cm=SREST
https://sintact.ro/#/publication/151008754?keyword=alexandru%20ticlea%20prejudiciu%20conditie%20a%20raspunderii&cm=SREST
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patrimoniului autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionează; b) pentru nerestituirea în 

termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; c) pentru daunele plătite de autoritatea 

sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti definitive si irevocabile.” 

Referitor la cea de a doua ipoteză de angajare a răspunderii civile a funcţionarului 

public, prevăzută de art. 499 lit.b) din Codul administrativ, legea nu cuprinde nici o altă 

precizare, motiv pentru care în completarea acestei dispoziţii se vor aplica  prevederile art. 

256 din Codul Muncii, aşa cum dispune art.367 şi art.538 alin. (2) din Codul administrativ. 

Astfel, dacă funcţionarul public a primit din partea autorităţii publice angajatoare, 

„bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură” ori dacă a beneficiat 

de „servicii la care nu era îndreptăţit” el are obligaţia de a „suporta contravaloarea lor. 

Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora la 

data plăţii”, conform art.256 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii. 

Dispoziţia art.499 lit.b) din Codul administrativ are corespondent în dreptul muncii în 

cuprinsul art.256 ce prevede că „Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată 

este obligat să o restituie. Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu 

mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era 

îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau 

serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.” 

Dat fiind că noţiunea de „suma nedatorată” nu este foarte bine delimitată nici în 

cuprinsul dispoziţiilor art.256 din Codul Muncii şi nici în cele ale art.499 alin.(1) lit.b) din 

Codul administrativ [fostul art.84 alin.(1) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici], anterior intrării în vigoare a Codului administrativ, acest aspect a fost 

supus analizei instanţei de contencios constituţional. Astfel, prin mai multe decizii s-a reţinut 

că legiutorul nu a specificat ce anume se înţelege prin „sumă nedatorată” şi nici nu a indicat 

condiţiile în care poate fi angajată răspunderea patrimonială a salariatului sau a funcţionarului 

public, aspect ce lasă o foarte mare libertate de acţiune angajatorului, fie el persoană juridică 

de drept privat sau de drept public, care poate pretinde de la salariat ori de la funcţionarul 

public, orice fel de sume apreciate de el, a fi nedatorate. Aceasta cu atât mai mult cu cât legea 

nu impune stabilirea caracterului nedatorat printr-o anume procedură sau, eventual, chiar prin 

intervenţia instanţei de judecată. Totuşi textul de lege analizat de Curtea Constituţională – 

art.272 alin. (1) din Codul Muncii [actualmente art.256 alin.(1)], acoperă, prin excluderea 

celorlalte cazuri de angajare a răspunderii patrimoniale a salariatului, situaţia când fără a se 

reţine vinovăţia salariatului, acesta trebuie obligat la restituirea sumelor încasate de la 

angajator deoarece au fost achitate fără temei legal.40 

Răspunderea pentru restituirea sumelor de bani sau a bunurilor ori serviciilor prestate 

necuvenit, nu se confundă cu caracterul subsidiar al răspunderii patrimoniale, ce intervine în 

ipoteza în care prin propria sa faptă ilicită, funcţionarul public a determinat instituţia sau 

autoritatea publică din care face parte, să efectueze o plată sau să predea un bun ori să 

presteze un serviciu în mod necuvenit, unei terţe persoane. În acest din urmă caz, răspunderea 

funcţionarului public se angajează în subsidiar, dacă suma de bani, bunul ori serviciul prestat 

nu mai poate fi recuperat, din motive obiective de la beneficiarul lor, astfel încât pe criterii de 

echitate se impune ca funcţionarul public sau salariatul a cărui faptă ilicită a reprezentat cauza 

acestei prestaţii, să fie ţinut răspunzător pentru prejudiciul astfel creat.41 

                                                 
40 Decizia nr.274/2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Legea 

nr. 53/2003 - Codul muncii, pronunţată de Curtea Constituţională, https://sintact.ro/#/act/16917559/1/decizia-

274-2011-r-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-272-alin..., acc. 06.01.2019, decizia 

nr.122/2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 

- Codul muncii, pronunţate de Curtea Constituţională, https://sintact.ro/#/act/16924961/1/decizia-122-2012-r-

referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-256-alin..., acc. 06.01.2019. 
41 T.Ţiclea, A.Ţiclea,op. cit., 

https://sintact.ro/#/publication/151008672?keyword=nerestituirea%20sume%20incasate%20necuvenit%20functi

onari%20publici&cm=SREST, acc. 06.012019, I.T.Ştefănescu, op. cit., 2017, pg. 905. 

https://sintact.ro/#/act/16917559/1/decizia-274-2011-r-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-272-alin
https://sintact.ro/#/act/16917559/1/decizia-274-2011-r-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-272-alin
https://sintact.ro/#/act/16924961/1/decizia-122-2012-r-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-256-alin
https://sintact.ro/#/act/16924961/1/decizia-122-2012-r-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-art-256-alin
https://sintact.ro/#/publication/151008672?keyword=nerestituirea%20sume%20incasate%20necuvenit%20functionari%20publici&cm=SREST
https://sintact.ro/#/publication/151008672?keyword=nerestituirea%20sume%20incasate%20necuvenit%20functionari%20publici&cm=SREST
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Obligaţia de restituire este o instituţie juridică distinctă de răspunderea patrimonială 

cu toate că între cele două noţiuni există elemente comune, unul dintre acestea referindu-se la 

procedura de recuperare a prejudiciului, adică a sumei de bani încasate necuvenit. 

Răspunderea patrimonială se întemeiază pe săvârşirea unei fapte ilicite cu vinovăţie, în timp 

ce obligaţia de restituire are la bază îmbogăţirea fără justă cauză, în sensul inexistenţei unui 

temei juridic pentru plata efectuată, predarea bunului ori prestarea serviciului. Cu toate 

acestea, dacă beneficiarul sumelor de bani primite, a serviciilor prestate ori a bunurilor primite 

este de rea credinţă, ştiind că bunurile ori sumele de bani nu i se cuvin, nu se mai poate reţine 

inexistenţa vinovăţiei, ceea ce înseamnă că vor fi aplicabile nu doar regulile specifice 

obligaţiei de restituire, ci şi cele ale răspunderii patrimoniale propriu zise.42 

O a treia ipoteză în care se poate angaja răspunderea civilă a funcţionarului public este 

cuprinsă în art.499 lit. c) din Codul administrativ, şi anume „pentru daunele plătite de 

autoritatea sau instituţia publică, în calitate de comitent, unor terţe persoane, în temeiul unei 

hotărâri judecătoreşti definitive”. 

Această ipoteză de angajare a răspunderii civile a funcţionarului public sau a 

salariatului se aseamănă cu răspunderea civilă a comitentului pentru fapta prepusului său, cu 

diferenţa că părţile raportului juridic sunt reprezentate de funcţionarul public şi autoritatea sau 

instituţia publică angajatoare, respectiv de salariat şi angajator. 

Analizând prevederile art.499 lit.c) din Codul administrativ se constată că acesta 

reglementează ipoteza răspunderii instituţiei publice în calitate de comitent, pentru faptele 

ilicite ale funcţionarului său public, prin care acesta a produs un prejudiciu unor terţe 

persoane, prejudiciu ce rezultă dintr-o hotărâre judecătorească definitivă.  În această situaţie 

raportul de prepuşenie se stabileşte între funcţionarul public vinovat în calitate de prepus şi 

autoritatea publică în cadrul căreia lucrează acesta, în calitate de comitent. 

Având în vedere prevederile art.367 şi ale art.538 alin. (2) din Codul administrativ ce 

prevăd că dispoziţiile cuprinse în acest act normativ se completează cu cele din legislaţia 

muncii şi cu celelalte prevederi din materie civilă, administrativă sau penală, apreciem că în 

acest caz sunt incidente dispoziţiile art.1373 alin.(2) Codul civil. Textul de lege stabileşte că 

poate avea calitatea de comitent nu doar cel care „exercită direcţia, supravegherea şi 

controlul asupra celui care îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări în interesul său”ci şi 

cel care „bucurându-se de aceleaşi prerogative, le exercită în interesul altuia.” 43 

Prin urmare, cu privire la părţile între care ia naştere raportul de prepuşenie apreciem a 

fi justificată opinia exprimată în literatura de specialitate potrivit căreia chiar dacă raportul de 

prepuşenie se naşte între funcţionarul public şi autoritatea publică lipsită de personalitate 

juridică, nu există niciun impediment în stabilirea unui raport de prepuşenie indirect între 

acelaşi funcţionar şi o unitate administrativ-teritorială deoarece funcţionarul public acţionează 

în numele şi în reprezentarea unei autorităţi a administraţiei publice locale. Este cazul de 

exemplu, al funcţionarului public din aparatul de specialitate al primarului, care acţionează în 

reprezentarea acestei autorităţi. De asemenea, şi primarul în îndeplinirea atribuţiilor sale 

acţionează în reprezentarea comunei în care îşi exercită funcţia, astfel încât este firesc ca 

pentru actele îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, să fie atrasă răspunderea patrimonială a 

unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă. 

Se poate deci, afirma că funcţionarul public exercită atribuţiile stabilite de lege pentru 

funcţia sa, iar modul în care îşi desfăşoară activitatea, se reflectă în buna sau reaua funcţionare 

a autorităţii administraţiei publice locale în cadrul căreia este numit. Atunci când funcţionarul 

public este numit în cadrul unei autorităţi publice fără personalitate juridică, raportul de 

prepuşenie se stabileşte indirect între acel funcţionar public şi persoana juridică în numele 

căreia autoritatea publică angajatoare a acţionat.44 

De asemenea, şi situaţia militarilor şi a salariaţilor civili din unităţile militare prezintă 

unele elemente particulare, în primul rând din punct de vedere al înţelesului noţiunii de militar 

                                                 
42 A. Ţiclea, op. cit. 2016, pg. 922; I.T.Ştefănescu, op. cit., pg. 904. 
43 C.Clipa, op. cit., pg. 391. 
44C.Clipa, op. cit., pg. 392. 
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şi al sferei de aplicare a prevederilor OUG 121/1998. Sediul materiei răspunderii patrimoniale 

a militarilor se regăseşte în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea 

materială a militarilor şi al Instrucţiunilor Ministerului Afacerilor Interne nr.114/2013, privind 

răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne. 

Deşi din denumire rezultă că această Ordonanţa a Guvernului reglementează 

răspunderea materială a militarilor, în realitate sunt cuprinse trei instituţii juridice: 

răspunderea materială a militarilor, obligaţia de restituire şi răspunderea instituţiilor publice 

enumerate de art.2 din Ordonanţă pentru pagubele suferite de militari şi salariaţi civili din 

culpa respectivelor instituţii. Prin sfera relaţiilor sociale reglementate, această Ordonanţă a 

Guvernului reprezintă atât un izvor al dreptului administrativ, constituind sediul materiei 

răspunderii patrimoniale a militarilor, cât şi un izvor al dreptului muncii, ea aplicându-se şi 

răspunderii patrimoniale a salariaţilor civili încadraţi în structurile militare enumerate de 

art.2.45 

În literatura de specialitate s-a afirmat că răspunderea materială a militarilor este o 

formă de răspundere reparatorie specifică perioadei anterioare anului 1989, fiind o excepţie de 

la prevederile Codul Muncii. Apreciem însă că instituirea acestui tip de răspundere se justifică 

prin prisma regimului juridic specific, derogator de la dreptul comun fie că ne referim la 

salariaţi, fie că ne referim la funcţionari publici. Activităţile desfăşurate de militari presupun 

chiar prin natura lor, reguli stricte, impuse de disciplina militară şi de responsabilitatea şi 

profesionalismul de care trebuie să dea dovadă cei care deţin funcţii militare. De altfel, 

legislaţia specifică în materia răspunderii materiale a militarilor, chiar dacă păstrează unele 

principii din perioada anterioară anului 1989, a fost adaptată considerabil vieţii sociale şi 

nivelului de dezvoltare a societăţii, din prezent.46 

Pentru corecta înţelegere a sferei de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.121/1998 

privind răspunderea materială a militarilor, se impune o delimitare a categoriilor profesionale 

ce intră sub incidenţa sa. În primul rând, actul normativ se aplică militarilor, noţiune ce 

cuprinde militarii în termen sau cu termen redus, rezervişti concentraţi ori mobilizaţi, elevi 

sau studenţi ai instituţiilor militare de învăţământ, militari angajaţi în baza unui contract şi nu 

în ultimul rând, cadre militare. Deşi textul de lege se referă şi la militarii în termen sau cu 

termen redus, potrivit Legii nr.395/2006 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului 

militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, executarea serviciului 

militar obligatoriu, pe timp de pace, a fost suspendată, astfel încât în prezent nu se mai poate 

vorbi despre existenţa militarilor în termen sau a celor cu termen redus.47  

Art.9, art.24 alin. (3) şi art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind 

răspunderea materială a militarilor face referire la faptul că actul normativ se aplică atât 

militarilor, inclusiv celor aflaţi în misiune pe teritoriul altor state, cât şi salariaţilor civili din 

structura autorităţilor publice prevăzute la art.2. Rezultă deci  că regimul juridic al răspunderii 

patrimoniale a salariaţilor civili este guvernat de aceleaşi reguli aplicabile militarilor, în 

cuprinsul ordonanţei regăsindu-se texte de lege care deşi se referă doar la militari sunt 

aplicabile şi salariaţilor civili.  

De asemenea, sub incidenţa acestui act normativ se regăsesc şi poliţiştii care vor 

răspunde material în conformitate cu OUG 121/1998, nefiindu-le deci aplicabile dispoziţiile 

Codului administrativ.  

În al doilea rând, în cazul militarilor, apar o serie de aspecte ce nu se regăsesc în cazul 

funcţionarilor publici, cum ar fi modalitatea de desfăşurare a cercetării administrative, prin 

adresarea sesizării privind existenţa pagubei, comandantului sau şefului unităţii, constituirea 

comisiei administrative, modalitatea de consemnare a constatărilor comisiei administrative 

                                                 
45 Ş. Beligrădeanu, Examen de ansamblu asupra Ordonanţei Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea 

materială a militarilor, Dreptul nr.12/1998, pg.3. 
46 V.Voinescu, G.A.Uluitu, B. Teleoacă - Vartolomei, M. Gheorghe, M. Ezer, I.T.Ştefănescu, Comentariu la 

art.259 din Codul Muncii, https://sintact.ro/#/commentary/587233986/1/voinescu-veronica-i-in-codul-muncii-

din-15-sep-2017-universul-juridic?keyword=raspundere%20materiala%20militari&cm=SREST, acc. 

19.01.2019. 
47 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1155/20.12.2005. 

https://sintact.ro/#/commentary/587233986/1/voinescu-veronica-i-in-codul-muncii-din-15-sep-2017-universul-juridic?keyword=raspundere%20materiala%20militari&cm=SREST
https://sintact.ro/#/commentary/587233986/1/voinescu-veronica-i-in-codul-muncii-din-15-sep-2017-universul-juridic?keyword=raspundere%20materiala%20militari&cm=SREST
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(entitate cu atribuţii jurisdicţionale) şi posibilitatea comandantului sau şefului unităţii de a 

decide fie recuperarea prejudiciului, fie trimiterea cauzei la parchet, în cazul în care constată 

că prejudiciul a fost produs în urma săvârşirii unei infracţiuni. Ca instrumente de recuperare şi 

în cazul militarilor se poate întocmi un angajament de plată sau o decizie de imputare. 

Pentru angajarea răspunderii patrimoniale a militarilor în temeiul art.7 din 

Instrucţiunile nr.114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele 

produse Ministerului Afacerilor Interne este necesară, verificarea îndeplinirii următoarelor 

condiţii: calitatea de personal al Ministerului Afacerilor Interne sau al structurilor din 

subordinea ori coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, a celui vinovat de producerea 

prejudiciului; fapta ilicită să fie săvârşită personal de cel încadrat în muncă şi să aibă legătură 

cu munca sa, putând consta într-o acţiune sau într-o inacţiune; existenţa prejudiciului în 

patrimoniul persoanei păgubite, prejudiciu care trebuie să aibă caracter material, efectiv, 

direct, cert, actual, real; existenţa raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi 

vinovăţia făptuitorului, ce poate îmbrăca forma culpei sau a intenţiei.  

Tot cu privire la răspunderea patrimonială a militarilor, trebuie analizate și dispoziţiile 

art. 2 şi ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a 

militarilor care prevăd faptul că „Răspunderea materială este angajată, în condiţiile prezentei 

ordonanţe, pentru pagubele în legătură cu formarea, administrarea şi gestionarea resurselor 

financiare şi materiale, provocate de militari din vina acestora şi în legătură cu îndeplinirea 

serviciului militar sau a atribuţiilor de serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază, 

Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului 

Justiţiei.” şi  „Militarii răspund material pentru pagubele produse, din vina lor şi în legătură 

cu îndeplinirea serviciului militar, terţelor persoane fizice sau juridice, la a căror reparare a 

fost obligată instituţia publică de care aceştia aparţin.”  

Textele de lege statuează asupra elementelor răspunderii materiale a militarilor, în 

sensul că pentru a se angaja această răspundere, este necesară îndeplinirea următoarelor 

condiţii: pagubele să se nască în legătură cu formarea, administrarea sau gestionarea 

resurselor financiare și materiale sau să aibă legătură cu îndeplinirea serviciului militar, să 

existe vinovăția militarului în săvârșirea faptei ilicite, să existe calitatea de militar în acest 

sens, art.3 din Ordonanța Guvernului stipulând în mod derogatoriu de la dreptul comun, faptul 

că răspunderea militarilor se va angaja chiar dacă după producerea pagubei, făptuitorul nu mai 

are calitatea de militar.48 

Raporturile juridice de muncă ale militarilor prezintă trăsături comune cu raportul de 

muncă al salariaţilor, cu unele particularităţi determinate de natura activităţii desfăşurate. O 

primă trăsătură se referă la subordonarea militarului faţă de unitatea angajatoare, însă această 

subordonare este una mult mai severă decât în cazul salariaţilor, deoarece ei sunt supuşi 

disciplinei militare. A doua trăsătură priveşte caracterul succesiv al prestării muncii, ce 

presupune un program de muncă zilnic, întocmai ca în cazul salariaţilor. Cea de a treia 

trăsătură constă în aceea că militarii primesc o remuneraţie pentru activitatea desfăşurată, 

denumită soldă. De asemenea, militarii pot fi detaşaţi, delegaţi sau transferaţi întocmai ca 

salariaţii, au drepturi şi obligaţii specifice şi răspund juridic din punct de vedere disciplinar 

sau material, iar raportul de muncă poate înceta prin demisie şi prin trecerea în rezervă. 

În raport de particularităţile raportului de serviciu desfăşurat şi în acord cu dispoziţiile 

art.6 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, militarii sunt funcţionari publici 

deoarece exercită autoritatea publică întocmai ca funcţionarul public ce se găseşte sub 

incidenţa Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (în prezent, a Codului 

administrativ-n.n.), însă îşi desfăşoară activitatea în baza unui raport juridic contractual, 

asemănător salariatului.49 

                                                 
48 T. Bodoaşcă, Unele aspecte critice referitoare la noua reglementare privind răspunderea materială a militarilor, 

Dreptul nr.2/1999 , pg.68. 
49 Ibidem.  
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Din punct de vedere al momentul la care trebuie deţinută calitatea de militar, art.3 din 

Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, stabileşte ca 

moment de referinţă pe cel al producerii pagubei, precizând că militarii răspund indiferent 

dacă la acest moment mai sunt sau nu militari, ceea ce înseamnă că această condiţie trebuie 

îndeplinită la data săvârşirii faptei ilicite, neavând relevanţă dacă ulterior acestui moment, 

calitatea mai este păstrată sau nu.  

Cu privire la cauzele exoneratoare de răspundere în cazul răspunderii materiale a 

militarilor, art.6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea 

materială a militarilor le enumeră, arătând că militarii nu răspund: „a) pentru pierderile 

inerente produse în executarea misiunilor ori în procesul pregătirii pentru luptă, în 

activităţile de producţie şi gospodăreşti, care se încadrează în limitele prevăzute de 

dispoziţiile legale în vigoare; b) pentru pagubele produse din cauze care nu puteau fi 

prevăzute şi înlăturate; c) pentru pagubele generate de riscul normal al serviciului sau de 

forţa majoră; d) pentru pagubele produse în executarea ordinului comandantului sau şefului 

unităţii, caz în care răspunderea materială revine acestuia.” 

Art.13 din Instrucţiunile nr.114/2013 privind răspunderea materială pentru pagube 

produse în patrimoniul MAI menţionează cu titlu exemplificativ câteva dintre situaţiile ce se 

încadrează în categoria de pierderi inerente, şi anume: „Sunt considerate pierderi inerente 

produse în executarea misiunilor ori în procesul pregătirii pentru luptă, în activităţile de 

producţie şi gospodăreşti, care se încadrează în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în 

vigoare, fără a se limita la prezenta enumerare, următoarele: a) perisabilităţile, 

scăzămintele, toleranţele la bunurile perisabile, friabile etc.; b) pierderile normale în 

procesul manipulării, prelucrării, transformării, depozitării, transportului şi altele asemenea; 

c) tuburile de muniţie pierdute în trageri în munţi, pe ape, pe teren accidentat, pe zăpadă, 

noaptea etc.” 

Scopul acestei prevederi legale a fost acela de a nu imputa persoanelor ce au ca 

atribuţii manipularea ori folosirea anumitor produse cu specific militar, acele pierderi care 

sunt aferente activităţii militare desfăşurate. Astfel, din enumerarea efectuată rezultă că nu se 

pot imputa militarilor şi celorlalte categorii de funcţionari publici cu statut special cărora li se 

aplică aceste acte normative, deteriorarea bunurilor perisabile ori a celor care se sparg uşor, 

pierderile inerente ale unor produse care trebuie manipulate ori depozitate, reţinute în sarcina 

celor care au sarcina manipulării, prelucrării ori stocării unor asemenea bunuri, etc. De 

asemenea, este firesc ca materialele ce rezultă din tragerile efectuate în anumite condiţii, să nu 

poată fi reţinute ca un prejudiciu produs în sarcina militarilor, asemenea situaţii rezultând din 

însăşi natura activităţii prestate.  

Enumerarea legiuitorului nu este una limitativă, ceea ce înseamnă că răspunderea 

militarilor nu va opera în cazul în care se stabileşte că pierderea produsă este strâns legată de 

activitatea cu caracter militar desfășurată fie în timpul misiunilor de luptă, fie în pregătirea 

anterioară luptei. Pierderea poate fi legată și de activitățile gospodărești sau de producție 

desfășurate de militari pentru bunul mers al unității din care fac parte. Desigur că, în cazul în 

care militarul putea evita producerea pagubei prin luarea unor măsuri de prevedere minime, el 

va răspunde patrimonial, întrucât a dat dovadă de rea credinţă sau de neglijenţă astfel încât nu 

se justifică exonerarea sa de răspundere. 

O altă cauză exoneratoare de răspundere este riscul normal de serviciu, însă pentru a 

opera, este necesară întrunirea a două condiţii prevăzute de art.15 din Instruţiunile 

nr.114/2013 privind răspunderea materială pentru pagube produse în patrimoniul MAI: 

„obligaţia de serviciu să fie prevăzută de legislaţia în vigoare şi paguba să nu fie produsă cu 

rea credinţă, neglijenţă sau ca urmare a modului necorespunzător de îndeplinire a 

obligaţiilor de serviciu.” 

Este deci necesar ca obligaţia de serviciu în executarea căreia s-a produs prejudiciul să 

se încadreze în prevederile legale, nefiind incident acest caz exonerator de răspundere în 

ipoteza în care, deşi în legătură cu munca sa, funcţionarul public a săvârşit un prejudiciu în 

îndeplinirea unei atribuţii ce depăşea sfera legalităţii sau nu se regăsea în sfera atribuţiilor sale 

de serviciu, ci în sfera atribuţiilor altui funcţionar public.  
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În mod firesc cazul exonerator de răspundere nu poate opera dacă paguba s-a produs 

datorită relei credinţe a celui vinovat ori a neglijenţei sau nedibăciei sale în îndeplinirea 

obligaţiilor de serviciu, ceea ce înseamnă că militarul ori funcţionarul cu statut special trebuie 

să dea dovadă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, de un minim de diligenţă, să acţioneze cu 

bună credinţă şi să deţină o minimă experienţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  

Capitolul V al lucrării de doctorat cuprinde o analiză a condiţiilor răspunderii 

patrimoniale a magistraţilor pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare şi a răspunderii 

patrimoniale a administratorului public. 

În cazul magistraţilor, analizarea acestei instituţii juridice a fost realizată în strânsă 

legătură cu răspunderea patrimonială a statului pentru erori judiciare, deoarece între cele două 

noţiuni există o strânsă legătură, răspunderea magistratului neputând fi angajată în lipsa unei 

hotărâri judecătoreşti prin care statul să fi fost obligat la repararea prejudiciului cauzat de 

eroarea judiciară. 

Răspunderea magistraţilor şi a statului pentru prejudiciile produse prin erori judiciare, 

îşi are sediul în Constituţia României, republicată şi în Legea nr. 303/2004 privind Statutul 

judecătorilor si procurorilor cu modificările și completările ulterioare.50 Aceste două acte 

normative reglementează cadrul general, atât al răspunderii statului, cât şi al răspunderii 

magistraţilor.  

Potrivit art. 52 alin. (3) din Constituţie: ” Statul răspunde patrimonial pentru 

prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile 

legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau 

gravă neglijenţă.” 

O prevedere similară celei constituţionale a fost introdusă prin modificarea art.96 alin. 

(1) şi (2) din Statutul judecătorilor şi procurorilor prin Legea nr.242/2018, adăugându-se 

faptul că judecătorii şi procurorii care şi-au exercitat funcţia cu rea credinţă sau gravă 

neglijenţă, vor fi ţinuţi răspunzători chiar dacă nu mai sunt în funcţie. 51 

Art. 94 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor stabileşte 

categoriile de răspundere a magistraţilor: ”Judecătorii și procurorii răspund civil, disciplinar 

și penal, în condiţiile legii.” 

Pentru o mai corectă înţelegere a răspunderii statului pentru erori judiciare, trebuie 

analizat temeiul juridic al acestei răspunderi. Astfel, statul este cel care administrează justiţia, 

motiv pentru care este firesc ca pentru orice deficienţă în legătură cu modul de administrare al 

justiţiei, să fie reţinută culpa sa. În conformitate cu titlul II, capitolul I din Legea nr.303/2004 

privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, statul este cel care se ocupă de formarea 

profesională a judecătorilor şi procurorilor, prin intermediul Institutului Naţional al 

Magistraturii. Acelaşi act normativ foloseşte în mod repetat noţiunea de buget de stat, iar 

Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, este aplicabilă şi 

magistraţilor, ceea ce înseamnă că statul asigură inclusiv finanţarea justiţiei. 

 Toate aceste argumente, justifică obligaţia statului de administrare a justiţiei, fiind 

firesc ca în cazul săvârşirii unor erori judiciare, să fie atrasă şi răspunderea sa patrimonială, 

indiferent dacă producerea erorii judiciare a fost determinată exclusiv de conduita 

profesională a magistratului învestit cu soluţionarea cauzei sau de aceasta, în concurs cu alte 

împrejurări exterioare voinţei sale, cum ar fi organizarea defectuoasă a justiţiei din punct de 

vedere financiar sau logistic ori lacunele legislative imputabile instituţiei sau autorităţii 

publice emitente a respectivului act normativ. 

Şi în cuprinsul dispozițiilor art. 3 din Protocolul nr. 7 adițional la Convenție este 

reglementat dreptul la reparațiune pentru prejudiciile derivate din erori judiciare, după cum 

urmează: „Atunci când condamnarea penală definitivă este ulterior anulată sau când este 

acordată grațierea pentru că un fapt nou sau recent descoperit dovedește că s-a produs o 

eroare judiciară, persoana care a suferit o pagubă din cauza acestei condamnări este 

despăgubită conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv, cu excepția cazului în 

                                                 
50 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.826/13.09.2005. 
51 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.868/15.10.2018.  
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care se dovedește că nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi este acestuia 

imputabilă în tot sau în parte”.52 

Din punct de vedere al tipului de răspundere civilă îmbrățișăm punctul de vedere 

exprimat în literatura de specialitate potrivit căruia răspunderea patrimonială a statului este o 

răspundere civilă delictuală, fiind neîndoielnică lipsa unui raport contractual. În mod evident, 

acest tip de răspundere nu poate fi calificat ca fiind o răspundere de drept penal sau procesual 

penal, deoarece nu se poate atribui natura juridică a răspunderii în funcție de ramura de drept 

ale cărei dispoziții legale au fost nesocotite.53 

Din punct de vedere al tipului de răspundere civilă delictuală, apreciem că răspunderea 

statului pentru erorile judiciare săvârşite de magistrat, prezintă numeroase similitudini cu 

răspunderea comitentului pentru fapta prepusului, având totuşi o serie de particularităţi ce 

decurg din statutul special al magistratului şi prevederile legislaţiei, adică Legea nr. 304/2004 

privind Statutul judecătorilor şi procurorilor.  

Astfel, răspunderea statului are la bază ideea de risc şi de garanţie pentru răspunderea 

magistraţilor, fiind deci o răspundere obiectivă, independentă de culpa magistratului ce a 

săvârşit eroarea judiciară, întocmai ca în cazul răspunderii comitenţilor pentru fapta prepuşilor 

lor. Statul este cel obligat să asigure toate condiţiile pentru ca erorile judiciare să nu aibă loc, 

fiind răspunzător şi de selectarea şi numirea magistraţilor.54 

Una dintre noțiunile esențiale în analiza răspunderii patrimoniale a statutului, este 

aceea de eroare judiciară.  

Situaţiile şi modalitatea în care persoana îndreptăţită la repararea prejudiciului se poate 

adresa cu o acţiune în justiţie împotriva statului sunt prevăzute distinct în art. 96 alin. (3) - (6) 

din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor cu modificările și 

completările ulterioare, fără a se mai păstra distincţia din vechea reglementare între erorile 

judiciare săvârşite în procese penale şi cele săvârşite în procese de altă natură: „(3) Există 

eroare judiciară atunci când: a)s-a dispus în cadrul procesului efectuarea de acte procesuale 

cu încălcarea evidentă a dispoziţiilor legale de drept material şi procesual, prin care au fost 

încălcate grav drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, producându-se o 

vătămare care nu a putut fi remediată printr-o cale de atac ordinară sau extraordinară; b)s-a 

pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă în mod evident contrară legii sau situaţiei de 

fapt care rezultă din probele administrate în cauză, prin care au fost afectate grav drepturile, 

libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, vătămare care nu a putut fi remediată printr-o 

cale de atac ordinară sau extraordinară. (4) Prin Codul de procedură civilă şi Codul de 

procedură penală, precum şi prin alte legi speciale pot fi reglementate ipoteze specifice în 

care există eroare judiciară.”  

Cazurile în care se poate reţine existenţa unei erori judiciare în materie penală, sunt 

reglementate de art.538 alin. (1) - (3) din Noul Cod de procedură penală ce prevede că 

„Persoana care a fost condamnată definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura 

educativă privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, are dreptul la repararea de 

către stat a pagubei suferite în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, după anularea sau 

desfiinţarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care dovedeşte 

că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare. Dispoziţiile 

alin. (1) se aplică şi în cazul redeschiderii procesului penal cu privire la condamnatul judecat 

în lipsă, dacă după rejudecare s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare. Persoana 

prevăzută la alin. (1) şi persoana prevăzută la alin. (2) nu vor fi îndreptăţite să ceară 

                                                 
52  Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale a fost ratificat 

de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 

1994, modificat prin Protocolul nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea a fost ratificat de România prin Legea nr. 79/1995, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 13 iulie 1995. 
53 I.Leș, op. cit., Dreptul nr.4/2016, pg.82; O.Puie, op. cit., 2016, pg. 1017. 
54 I. Petre, op. cit., Dreptul nr.9/2005, pg. 99; A. Iorgovan, op. cit., vol. II, og. 463; R.N.Petrescu, op. cit., pg. 

624; D.Apostol Tofan, op. cit., vol.II, 2017, pg. 458. 
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repararea de către stat a pagubei suferite dacă, prin declaraţii mincinoase ori în orice alt fel, 

au determinat condamnarea, în afara cazurilor în care au fost obligate să procedeze astfel.” 

Întrucât până la acest moment, doar în dreptul penal există asemenea prevederi 

speciale, urmează ca până la elaborarea unor asemenea norme juridice, reglementarea 

cuprinsă în Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor să fie aplicată 

tuturor celorlalte categorii de litigii, care nu au natură penală. Aceasta înseamnă că sub 

incidenţa acestei legi se vor regăsi erorile judiciare săvârşite în litigii de muncă, de contencios 

administrativ şi fiscal, litigii cu profesionişti şi litigii de natură civilă. 

Din analiza cazurilor de eroare judiciară definite de Statutul judecătorilor şi 

procurorilor rezultă că este necesar a fi îndeplinite anumite condiţii pentru a ne afla în 

prezenţa acestei instituţii juridice.  

Astfel, în prima ipoteză reglementată de art.96 alin.(3) lit.a) din Legea nr.303/2004 

privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, trebuie să existe în primul rând un proces. 

Potrivit art.192 alin. (2) din Noul Codul de procedură civilă, procesul începe din momentul 

înregistrării cererii în instanţă şi se finalizează după momentul pronunţării hotărârii, când are 

loc dezînvestirea instanţei de judecată, aşa cum prevede art.429 din Noul Codul de procedură 

civilă.  

Pe lângă cerinţa existenţei unui proces, pentru a se reţine existenţa erorii judiciare este 

necesară efectuarea unor acte procesuale, definite în literatura de specialitate ca fiind toate 

acele operaţiuni juridice şi înscrisuri făcute de participanţii la proces, în legătură cu activitatea 

lor procesuală.55  

O altă condiţie cerută de lege pentru a se reţine existenţa unei erori judiciare este aceea 

a încălcării grave a intereselor legitime sau a drepturilor şi libertăţilor persoanei în patrimoniul 

căreia s-a produs prejudiciul. Această cerinţă priveşte consecinţele ce se produc în urma 

încălcării dispoziţiilor legale, prevăzând deci că fapta constând în dispunerea actului 

procesual în condiţii nelegale trebuie să aibă ca efect prejudicierea gravă a drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor legitime ale unei persoane. 

În afara condiţiei privind gravitatea vătămării, legea mai prevede o condiţie, referitoare 

la imposibilitatea remedierii vătămării, prin intermediul unei căi de atac, indiferent de 

caracterul ordinar sau extraordinar al acesteia. Aceasta înseamnă că pentru a fi reținută 

existența erorii judiciare nu trebuie să mai existe nici o cale de atac care să poată fi folosită de 

partea interesată în vederea remedierii situației rezultate din încălcarea legii. 

Dacă în ipoteza descrisă de art.96 alin. (3) lit.a) din Statutul judecătorilor şi 

procurorilor, se vorbeşte despre existenţa unui proces, în ipoteza reglementată de lit.b) a 

aceluiaşi text, se face referire la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive.  

Întrucât legiuitorul a folosit o formulare generică, referindu-se la „hotărâri 

judecătoreşti definitive”, fără a efectua nici o altă precizare, rezultă că a avut în vedere sensul 

larg al acestei noţiuni, în înţelesul de orice fel de hotărâri judecătoreşti, indiferent de 

denumirea lor şi nivelul ierarhic al instanţei de la care emană. 

La fel ca în cazul actelor procesuale efectuate în cursul procesului şi în cazul 

hotărârilor judecătoreşti, acestea trebuie să fie în mod evident, contrare legii sau situaţiei de 

fapt aşa cum rezultă aceasta din probe.  

În cazul hotărârilor judecătoreşti, existenţa erorii judiciare nu se raportează doar la 

prevederile legale incidente în speţa respectivă, ci şi la modul în care judecătorul stabileşte 

situaţia de fapt, fiind evident vorba despre o eroare judiciară, atunci când situaţia faptică 

reţinută este în totală contradicţie cu cea dovedită de probele administrate.  

Din analiza textului de lege se poate observa că legiuitorul a prevăzut două ipoteze în 

care se poate reţine existenţa erorii judiciare, şi anume: atunci când hotărârea judecătorească 

definitivă este vădit contrară legii şi atunci când hotărârea judecătorească definitivă este în 

mod evident contrară situaţiei de fapt rezultată din probe. În opinia noastră, dacă în asemenea 

situaţii se reţine existenţa erorii judiciare, cu atât mai mult, aceasta ar trebui reţinută dacă 

                                                 
55 G.Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ediţia a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2020, pg. 329-330. 
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hotărârea judecătorească este contrară concomitent atât legii cât şi situaţiei de fapt dovedită 

prin mijloacele de probă încuviinţate şi administrate pe parcursul procesului. 

Cu privire la condițiile angajării răspunderii patrimoniale a statului pentru erori 

judiciare, trebuie precizat că există condiţii generale pentru angajarea răspunderii patrimoniale 

a statului, ce trebuie îndeplinite indiferent de natura procesului din care decurge fapta ilicită şi 

condiţii speciale, ce se cer a fi întrunite în funcţie de specificul litigiului ce a generat eroarea 

judiciară. 

În categoria condiţiilor generale ale răspunderii patrimoniale a statului, ca formă a 

răspunderii civile delictuale pentru fapta altei persoane, trebuie menţionate următoarele: 

existenţa faptei ilicite ce se identifică cu eroarea judiciară, legătura de cauzalitate între eroarea 

judiciară ca faptă ilicită şi prejudiciul produs, prejudiciul care poate fi material sau moral, în 

ambele cazuri fiind susceptibil de a fi acoperit, urmând ca statul să fie ţinut răspunzător, 

potrivit principiului acoperirii integrale a prejudiciului, atât de pierderea efectivă, cât şi de 

beneficiul nerealizat, întocmai ca în cazul răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici sau 

a salariaţilor. 56 

Pentru ca persoana vătămată în drepturile sale să poată fi despăgubită, trebuie să 

îndeplinească cumulativ o serie de condiţii speciale, în funcţie de  ramura de drept căreia îi 

aparţine litigiul în cursul căruia s-a ivit eroarea judiciară.  

 O condiţie aparte se referă şi la dovedirea erorii judiciare. Statul are obligaţia de a face 

dovada erorii judiciare, în materie penală prin intermediu ordonanţei procurorului sau a 

hotărârii judecătoreşti, iar în materie civilă după o procedură specială reglementată de art.96 

din Legea 303/2004 ce presupune obligaţia statului de a sesiza Inspecţia judiciară care va 

stabili dacă eroarea judiciară a fost urmarea exercitării funcţiei cu rea credinţă sau gravă 

neglijenţă. Se poate deci afirma că pentru a putea fi exercitată acţiunea în regres de către stat, 

este necesară existenţa raportului consultativ Inspecţiei judiciare. 

Spre deosebire de răspunderea patrimonială a salariaţilor sau cea a funcţionarilor 

publici, în cazul răspunderii patrimoniale a statului pentru erori judiciare, nu se cere a fi 

îndeplinită şi condiţia referitoare la existenţa vinovăţiei, aceasta datorându-se faptului că 

răspunderea juridică a statului are caracter obiectiv, fiind întemeiată pe ideea de garanţie a 

terţilor pentru eventualele daune ce pot fi cauzate de funcţionarea defectuoasă a justiţiei, ca 

serviciu public. 

Din punct de vedere al naturii juridice, răspunderea patrimonială a magistraţilor nu 

poate fi decât o răspundere civilă delictuală, întemeiată pe culpa magistratului.  

Pentru stabilirea condiţiilor răspunderii patrimoniale a magistraţilor, o importanţă 

deosebită prezintă stabilirea statutului acestora. Astfel, în perioada anilor 1950-1989, 

„funcţionarii de stat”, erau consideraţi a fi salariaţi, raportul de muncă desfăşurându-se în 

baza unui contract individual de muncă. Confirmarea acestei opinii se regăseşte în cuprinsul 

prevederilor art. 23-61 din Legea nr.10/1972 privind Codul muncii aplicabil la acea vreme 

care, se referă la categoriile de „oameni ai muncii” din cele mai importante sectoare de 

activitate, iar la art. 58-61 se referă şi la personalul din „aparatul de stat”, categorie în a cărei 

sferă intra personalul încadrat în procuratură, justiţie şi în alte instituţii fără a-i considera pe 

aceştia din urmă o categorie de personal deosebită de restul categoriilor din celelalte domenii 

de activitate.57 

În prezent, judecătorii sunt învestiţi în funcţie de Preşedintele României, numire ce are 

drept efect dobândirea inamovibilităţii, adică a acelui statut special ce implică protecţia 

judecătorului faţă de orice persoană ce i-ar putea influenţa independenţa. 58 

În conturarea opiniei privind natura juridică a raporturilor de muncă ale magistraţilor, 

trebuie avute în vedere concluziile desprinde din jurisprudenţa naţională.  

                                                 
56 I. Petre, op. cit. pg.100. 
57 Ş. Beligrădeanu, Consideraţii – critice – asupra unei viziuni administrative învechite în legătură cu natura 

juridică a raportului de serviciu a funcţionarilor publici, Revista română de drept privat nr.6/2010, 

https://sintact.ro/#/publication/151006564?keyword=raport%20de%20serviciu%20functionar%20public&cm=S

REST, acc. 03.02.2019. 
58 A.Iorgovan, op. cit., vol. I, 2005, pg.308-310. 

https://sintact.ro/#/publication/151006564?keyword=raport%20de%20serviciu%20functionar%20public&cm=SREST
https://sintact.ro/#/publication/151006564?keyword=raport%20de%20serviciu%20functionar%20public&cm=SREST
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Astfel, potrivit Deciziei nr.46/2008 privind recursul în interesul legii pronunţată de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, desfăşurarea activităţii în muncă are loc în cadrul unor 

raporturi sociale care, dobândind reglementare prin norme de drept, se transformă în raporturi 

juridice de muncă. 59 

Din această categorie fac parte şi raporturile de muncă ale salariaţilor care dețin 

demnități publice, cum ar fi magistrații, ce reprezintă o categorie aparte de personal ce își 

desfășoară activitatea în temeiul unui raport de muncă sui generis. 

Acesta este un raport juridic ce are ca temei acordul de voință al părţilor, fiind un 

contract nenumit, de drept public, încheiat cu însuși statul, reprezentat de Președintele 

României și de Consiliul Superior al Magistraturii. 

În acelaşi sens este şi jurisprudența Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie care a reţinut 

într-o decizie că raporturile juridice de muncă pot avea la bază fie un contract individual de 

muncă, consemnat în scris de părţi şi însuşit de acestea prin semnătură, fie se pot desfăşura în 

lipsa unui asemenea contract, în această categorie regăsindu-se şi magistraţii ce reprezintă o 

categorie specială de personal care îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui raport de muncă 

sui generis. 60 

 Angajarea răspunderii patrimoniale a magistratului se realizează în cadrul unei 

proceduri speciale, ce presupune îndeplinirea anumitor condiții, diferite de cele cerute de lege 

în cazul funcţionarilor publici şi a salariaţilor. 

Potrivit art.96 alin. (5) – (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor cu modificările și completările ulterioare „Pentru repararea prejudiciului, 

persoana vătămată se poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin 

Ministerul Finanţelor Publice. Competenţa soluţionării acţiunii civile revine tribunalului în a 

cărui circumscripţie domiciliază reclamantul. Plata de către stat a sumelor datorate cu titlu 

de despăgubire se efectuează în termen de maximum un an de la data comunicării hotărârii 

judecătoreşti definitive.”  

Aceste prevederi legale reglementează calitatea procesual pasivă a statului prin 

Ministerul Finanţelor Publice, în procesele ce au ca obiect recuperarea prejudiciului cauzat de 

erorile juridice, precum şi instanţa competentă să soluţioneze o asemenea acţiune.  

 Rezultă deci, că titularul acţiunii împotriva magistratului este statul, prin Ministerul 

Finanţelor Publice, persoana direct vătămată, neavând posibilitatea de a se adresa cu acţiune, 

direct împotriva magistratului. 

Legea nu prevede nici o condiţie referitoare la încetarea funcţiei de magistrat într-un 

anumit stadiu al procedurii de angajare a răspunderii patrimoniale, ceea ce înseamnă că 

magistratul va fi ţinut răspunzător indiferent de momentul la care a încetat această funcţie. 

Singura condiţie ce decurge din interpretarea logică a textului de lege, este aceea de a fi avut 

funcţia de magistrat la momentul pronunţării hotărârii sau a întocmirii actului procesual ce a 

generat eroarea judiciară. 

Instituirea posibilităţii de atragere a răspunderii patrimoniale a magistratului, ulterior 

momentului la care acesta a fost eliberat din funcţie, conduce la o mai mare responsabilizare a 

acestei categorii profesionale, în legătură cu modul de exercitare a atribuţiilor specifice 

funcţiei. Prin această prevedere legală, legiuitorul a consacrat principiul ultraactivităţii 

răspunderii patrimoniale a judecătorilor şi procurorilor.  

Referitor la cuantumul prejudiciului pe care îl va suporta magistratul acesta nu este 

unul prestabilit sau limitat, neexistând nici un fel de criterii legale cu privire la determinarea 

valorii prejudiciului. În aceste condiţii apreciem că există posibilitatea ca statul să poată 

                                                 
59 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.495/16.07.2009. 
60 Decizia nr.16/26.09.2016 cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, art. 231 şi art. 278 

alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 55 din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) 

din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 109 din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – complet competent în soluţionarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial 

nr.110/09.02.2017.  
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solicita magistratului repararea întregului prejudiciu, adică acoperirea inclusiv a cheltuielilor 

de judecată efectuate de el în acţiunea introdusă împotriva sa de persoana vătămată.  

Una dintre condiţiile răspunderii patrimoniale a magistraţilor se referă la faptul că 

repararea daunelor de către stat trebuie să fie realizată în temeiul unei hotărâri judecătorești 

definitive prin care statul să fi fost obligat la repararea prejudiciului produs de magistrat prin 

săvârşirea de către acesta, a erorii judiciare. În prezenta legislaţie nu se mai regăseşte condiţia 

acoperirii prealabile a prejudiciului, ceea ce înseamnă că acţiunea în regres poate fi declanşată 

de stat, anterior plăţii de către acesta a despăgubirilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât statul, 

are la îndemână un termen de un an de la comunicarea hotărârii judecătorești pentru a efectua 

plata despăgubirilor, termen în care este posibil să fie efectuate demersurile necesare pentru 

declanșarea acțiunii în regres. 

Conform art.542 din Noul Cod de procedură penală, condamnarea la plata 

despăgubirilor poate fi pronunțată de o instanță națională sau de una internațională. Deşi 

art.96 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor nu prevede o 

asemenea posibilitate în cazul erorilor judiciare săvârşite în procese civile, apreciem că ea 

există, fiind recunoscută de art.12 din Ordonanţa Guvernului nr.94/1999 privind participarea 

României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului 

Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma 

hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă.61 

Necesitatea acoperirii prealabile a prejudiciului de către stat este prevăzută în prezent 

doar în materia erorilor judiciare săvârşite în procese penale. În acest sens, art.542 alin. (1) din 

Noul Cod de procedură penală foloseşte expresia „repararea pagubei a fost acordată”, ceea 

ce înseamnă că pentru ca statul să poată formula acţiunea în regres nu este suficientă 

pronunţarea hotărârii judecătoreşti de obligare a sa la plata daunelor, fiind necesar ca aceasta 

să fi fost şi pusă în executare. 

În schimb, în materie civilă o asemenea condiţie nu mai este prevăzută, alin.(7) al 

art.96 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, fiind în prezent 

modificat. 

Atât art.542 din Noul Cod de procedură penală cât şi art.96 alin. (7) – (11) din Legea 

nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor vorbesc despre necesitatea 

constatării relei credinţe sau a gravei neglijenţe a magistratului ce a săvârşit eroarea judiciară.  

În cazul erorilor judiciare săvârşite în procese penale, statul are obligaţia de a dovedi 

prin ordonanţa procurorului sau hotărârea judecătorească definitivă că magistratul a acţionat 

cu rea-credinţă sau din culpă profesională gravă.62  

Art.96 alin.(2) din Statutul judecătorilor şi procurorilor face referire la aceste două 

noţiuni, efectuând totodată trimitere în stabilirea înţelesului lor, la definiţia cuprinsă în art.991 

din acelaşi act normativ.  

Art.991 are următorul cuprins: „Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau 

procurorul încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori procesual, urmărind sau 

acceptând vătămarea unei persoane. Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau 

procurorul nesocoteşte din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept 

material ori procesual.” 

Folosirea expresiei „cu ştiinţă” în definirea relei credinţe denotă că este vorba despre 

o intenţie a magistratului în producerea erorii judiciare, el folosindu-se de dispoziţiile legale 

pentru a produce prejudiciul persoanei vătămate.  

În ceea ce priveşte culpa în producerea erorii judiciare, spre deosebire de răspunderea 

civilă delictuală reglementată de Noul Cod Civil care se antrenează chiar şi pentru cea mai 

uşoară culpă, în această materie, culpa trebuie să îmbrace o formă gravă, care să nu îşi 

găsească nici o justificare legală sau morală.  

Pentru determinarea sferei de aplicare a noţiunilor de rea-credinţă şi gravă neglijenţă 

trebuie efectuată o corelare a acestor dispoziţii legale în această materie cu cele cuprinse în 

                                                 
61 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.424/31.08.1999. 
62 I.Leş, op. cit., pg. 92. 
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materie disciplinară, adică art.99 alin. (1) lit.t raportat la art. 991 coroborat cu art.97 din Legea 

nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, ce prevede dreptul oricărei persoane 

de a sesiza Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu activitatea necorespunzătoare a 

magistraţilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, însă fără „a pune în discuţie soluţiile 

pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse căilor legale de atac.” 

Din analiza acestui articol se desprinde o concluzie esenţială şi anume aceea potrivit 

căreia nu se poate începe procedura disciplinară împotriva unui magistrat decât după 

epuizarea căilor legale de atac, ceea ce presupune condiţionarea declanşării aceste proceduri, 

de existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive ca urmare a exercitării tuturor căilor de atac 

prevăzute de legislaţia naţională. Aceasta înseamnă că în cazul declanşării procedurii 

disciplinare înainte de epuizarea căilor de atac împotriva soluţiei prejudiciabile, se poate 

invoca cu succes excepţia prematurităţii cercetării disciplinare a magistratului respectiv.63 

Deşi această condiţie nu este prevăzută în mod expres de lege, ea rezultă din scopul 

urmărit prin instituirea căilor de atac şi din necesitatea asigurării principiului securităţii 

raporturilor juridice, afirmat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.64 

Pentru a putea exercita acțiunea în regres, statul are obligația ca în termen de două luni 

din momentul comunicării hotărârii privind plata despăgubirilor către persoana prejudiciată, 

să sesizeze Inspecţia judiciară în scopul de a stabili dacă eroarea judiciară a fost urmarea 

exercitării de către magistrat, a funcţiei cu rea credinţă sau gravă neglijenţă. Procedura de 

constatare este cea reglementată de art.741 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior 

al Magistraturii, republicată.  

Alin. (8) al art.96 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, 

condiţionează dreptul de regres al statului de constatarea, prin raportul consultativ al 

Inspecţiei judiciare şi prin propria evaluare, a producerii erorii judiciare ca urmare a unor 

anumite forme de vinovăţie.   

Prin instituirea acestei proceduri, a fost înlocuită cerinţa referitoare la existenţa unei 

condamnări penale sau disciplinare prealabile, cu o procedură mult mai clară ce are ca scop 

verificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru existenţa erorii judiciare. 

Desigur, procedura prezintă caracteristicile principale ale cercetării disciplinare, fără 

însă a se confunda cu aceasta.  

În materia răspunderii patrimoniale a judecătorilor este prevăzut un singur caz 

exonerator de răspundere, şi anume fapta victimei care a determinat săvârşirea erorii judiciare 

de către judecător, prin declaraţii mincinoase ori prin alte mijloace, cu condiţia să nu fi fost 

constrânsă să acţioneze în acest fel. Această cauză este prevăzută de art.538 alin.(3) din Noul 

Cod de procedură penală, ceea ce înseamnă că îşi va găsi incidenţa doar în cazul erorilor 

judiciare produse în procese penale. 

O altă instituţie analizată în capitolul referitor la procedurile speciale de recuperare a 

prejudiciului în cazul altor categorii de personal bugetar, este aceea a administratorului public. 

Aceasta este o instituţie relativ recent introdusă în legislaţia românească, care însă a fost 

subiect al numeroaselor dezbateri în practica judiciară. 

Prin art.244 Codul administrativ s-a prevăzut posibilitatea ca primarul să propună 

consiliului local înfiinţarea funcţiei de administrator public, aceleaşi prevederi existând şi la 

nivelul judeţelor. De asemenea, legea prevede posibilitatea numirii unui administrator public 

şi la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. 

 Aşadar, se poate vorbi despre două tipuri de administratori publici: unul la nivelul 

administraţiei publice locale sau judeţene şi celălalt la nivelul asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară, între cele două tipuri de administratori publici existând diferenţe esenţiale, 

atât în ceea ce priveşte modul de numire cât şi în privinţa atribuţiilor pe care le pot exercita. 

                                                 
63 F.Grosu, „Gravă neglijenţă” şi „rea credinţă” în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor (II), 

https://www.juridice.ro/191625/grava-neglijenta-si-rea-credinta-in-materia-raspunderii-disciplinare-a-

judecatorilor-ii.html., acc. 25.03.2019. 
64 Cauza Konnerth contra României, din data de 12 octombrie 2006, www.jurisprudențăcedo.com., acc. 

25.03.2019. 
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Din perspectiva tematicii abordate în prezenta lucrare, apreciem că prezintă interes 

statutul și răspunderea patrimonială a administratorului public ce funcționează în cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale, deoarece până la acest moment a fost analizată 

răspunderea patrimonială a salariatului și a funcţionarului public ce își desfășoară activitatea 

în sectorul privat sau public, neintrând deci în această sferă persoanele ce prestează activitate 

în muncă în cadrul unor forme de asociere aflate în subordinea autorităților publice.  

Cu privire la modalitatea de numire a administratorului public, Codul administrativ a 

oferit libertate decizională primarului şi consiliului local în ceea ce priveşte numirea şi 

eliberarea din funcţie, criteriile şi atribuţiile specifice acestei funcţii publice, specificând doar 

că numirea şi eliberarea din funcţie se efectuează de către primar, numirea în funcţie 

realizându-se prin concurs, iar atribuţiile trebuie aprobate de consiliul local. 

Pornind de la definiţia noţiunii de administrator, se poate observa că aceasta este acea 

persoană care administrează sau conduce o administraţie sau un serviciu în administraţia 

statului.65 

A administra presupune prin definiţie a prevedea, a organiza, a coordona, a comanda şi 

a controla.66 

Alin.(3) al art.244 din Codul administrativ prevede posibilitatea ca în baza unui 

contract de management încheiat cu primarul, administratorul public să coordoneze aparatul 

de specialitate sau servicile publice de interes local. 

În opinia noastră, funcţia de administrator public este importantă în activitatea de 

eficientizare a activităţii administraţiei publice, existenţa unei persoane care să deţină 

cunoştinţele tehnice necesare bunei funcţionări a unui serviciu public, fiind extrem de utilă. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, administratorul public va trebui să aducă la 

îndeplinire atribuţiile autorităţii publice locale executive, dând dovadă de capacitate de 

analiză şi sinteză, de aptitudini de organizare şi coordonare a serviciilor publice pe care le 

administrează, controlând şi depistând deficienţele în instituţia publică în care este numit, 

scop în care gestionează resursele umane,  logistice şi financiare pe care le are la dispoziţie şi 

se implică în negocierea şi medierea conflictelor. El poate îndeplini atribuţii delegate de 

primar şi atribuţii cu caracter tehnic, stabilite şi aprobate de consiliul local sau judeţean 

(atribuţii pe linie de protecţie a muncii, protecţie civilă, etc.).  

Un prim aspect ce se impune a fi lămuri este acela al statutului administratorului 

public. Deşi numirea în funcţie a administratorului public se realizează prin concurs, conform 

art.244 Codul administrativ, în practica judiciară s-au ivit situaţii în care administratorul 

public a fost numit prin dispoziţie a primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, însă a 

încheiat atât contract individual de muncă cât şi contract de management, sau a încheiat numai 

contract de management, ori a funcţionat în cadrul mai multor primării pe baza mai multor 

contracte de muncă şi contracte de management.  

Acest aspect a adâncit şi mai mult neclarităţile legate de statutul acestei categorii 

profesionale. În opinia noastră, administratorul public se încadrează în categoria personalului 

contractual din administraţia publică, argumentul de text legal ce justifică o asemenea 

calificare fiind reprezentat de anexa I a legii nr.284/2010 ce face referire la modul de 

salarizare al administratorului public, în cadrul capitolului intitulat „salarizarea personalului 

contractual din administraţia publică centrală de specialitate....” 

Legislaţia anterioară intrării în vigoare a Codului administrativ, respectiv art.112 şi 

art.113 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, menţiona în 

cuprinsul alin. (2) că încadrarea în funcţie a administratorului public se realizează în baza 

unor criterii şi proceduri specifice, prin concurs. 

Codul administrativ nu conţine nici o astfel de referire, în cadrul art.244, însă apreciem 

că ocuparea acestei funcţii, nu poate fi realizată decât prin concurs, dată fiind natura juridică a 

funcţiei de administrator public, respectiv aceea de personal contractual în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului sau a consililui judeţean, fiind aplicabile dispoziţiile din 

                                                 
65 Dexonline, https://dexonline.ro, acc. la 21.03.2019. 
66 H. Fayol apud A.Iorgovan, op. cit., vol. I, pg. 398. 

https://dexonline.ro/
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Hotărârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 67 

Natura juridică de personal contractual a administratorului public, se reflectă în modul 

de ocupare a acestei funcţii, condiţiile de acces la acest post fiind similare cu cele privind 

ocuparea unei funcţii publice. Aceasta înseamnă că în lipsa unor dispoziţii legale exprese, 

derogatorii de la dreptul comun cu privire la condiţiile ce trebuie îndeplinite de o persoană 

pentru a dobândi calitatea de administrator public, aceste condiţii sunt deopotrivă aplicabile şi 

în cazul acestei funcţii. Ca atare, analiza condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru a accede la 

funcţia de administrator public, presupune de fapt, analiza condiţiilor de acces la o funcţie 

publică.  

Din punct de vedere al condiţiilor de ocupare a funcţiei de administratorul public, 

trebuie menţionat că noua legislaţie – Codul administrativ, spre deosebire de legea 

nr.215/2001 a adminstrației publice locale, a introdus condiţia existenţei studiilor superioare 

administrative, economice, tehnice sau juridice, fără însă ca aceasta să reprezinte o condiţie 

obligatorie. 

Art.244 alin. (5) şi alin.(6) din Codul administrativ menţionează ce anume atribuţii pot 

fi delegate administratorului public, acesta putând fi desemnat să coordoneze compartimente 

ale aparatului de specialitate aflat în subordinea primarului sau a preşedintelui consiliului 

judeţean ori anumite servicii de publice de interes local. De asemenea, el poate fi delegat să 

îndeplinească şi atribuţii specifice ordonatorului principal de credite. Practic, determinarea 

atribuţiilor administratorului public este lăsată la aprecierea primarului sau a preşedintelui 

consiliului judeţean, însă aceştia nu pot delega alte atribuţii decât cele expres prevăzute de 

lege.  În acest sens, apreciem că enumerarea activităților ce pot fi delegate administratorului 

public, este una limitativă, legiuitorul nelăsând posibilitatea de a fi însărcinat administratorul 

public cu exercitarea oricăror altor atribuții ce, în mod normal, revin primarului sau 

președintelui consiliului județean.  

În aprecierea activităților ce vor fi delegate administratorului public, primarul sau 

președintele consiliului județean, urmează să aibă în vedere atât nivelul propriilor lor 

cunoştinţe şi al gradului de complexitate a atribuţiilor ce le revin în funcţie de particularităţile 

comunei, oraşului, judeţului ai căror reprezentanţi sunt, cât şi nivelul pregătirii profesionale al 

celui care ocupă funcţia de administrator public, experienţa sa profesională şi nu în ultimul 

rând necesitatea asigurării organizării eficiente a activităţii autorităţii administraţiei publice. 

Codul administrativ nu conţine nici o prevedere privind răspunderea juridică a 

administratorului public, deşi odată introdusă în legislaţie această funcţie, este firesc ca 

titularul ei să răspundă juridic pentru eventualele greşeli săvârşite în exercitarea funcţiei.  

Întrucât sub aspectul atribuţiilor, funcţia de administrator public prezintă importante 

asemănări cu cea de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, în mod firesc cele două 

funcţii se aseamănă şi din punct de vedere al răspunderii juridice. Aceasta deoarece 

administratorul public preia atribuţii de la primar sau de la preşedintele consiliului judeţean, 

pe care le exercită cu aceeaşi forţă juridică ca şi titularii lor, fiind practic un substituent al 

acestora. 

Referitor la natura juridică a răspunderii primarului în cazul producerii unui prejudiciu 

ca urmare a exercitării defectuoase a atribuţiilor prevăzute de lege pentru această funcţie, în 

doctrina de specialitate au existat numeroase discuţii. În acest context, a fost pronunţată de 

către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o decizie în soluţionarea recursului în interesul legii, ce 

conţine unele lămuriri privind raportul de muncă al primarului.68 

În motivarea deciziei, instanţa supremă a reţinut că printr-o decizie anterioară a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost calificat raportul juridic de muncă al primarului, ca fiind un 

                                                 
67 Publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.221/31.03.2011. 
68 Decizia nr.16/26.09.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în recursul în interesul legii şi 

publicată în Monitorul Oficial al României, nr.110/09.02.2007. 
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raport de muncă sui generis. Natura juridică a raportului de muncă, se justifică prin prisma 

actului de alegere publică şi a drepturilor şi obligaţiilor specifice ale primarului stabilite prin 

norme juridice cuprinse în legi şi statute.69 

Cu excepţia actului de alegere publică, drepturile şi obligaţiile specifice primarului 

sunt exercitate şi de administratorul public. Faţă de acest argument şi având în vedere calitatea 

administratorului public, respectiv aceea de personal contractual în administraţia publică, 

angajarea răspunderii sale patrimoniale se va realiza potrivit regulilor aplicabile salariaţilor în 

baza Codului muncii. 

În  raport de analiza efectuată în cadrul tezei de doctorat am considerat util a 

formula o serie de concluzii, dintre care amintim: 

Răspunderea patrimonială ia naştere numai dacă sunt întrunite o serie de condiţii şi 

anume: existenţa unei fapte ilicite care să aibă legătură cu activitatea în muncă desfăşurată, 

stabilirea prejudiciului produs şi determinarea caracterului cert al acestuia, existenţa 

vinovăţiei salariatului sau a funcţionarului public şi implicit a capacităţii sale de a răspunde 

faţă de persoana sau persoanele prejudiciate, relevarea legăturii dintre fapta ilicită şi 

prejudiciu. 

Esenţial pentru existenţa acestui tip de răspundere este faptul că cel vinovat de 

săvârşirea faptei ilicite trebuie să se afle într-un raport de muncă sau într-un raport de serviciu 

cu angajatorul, în funcţie de calitatea acestuia de persoană fizică sau juridică (societate 

comercială) sau de instituţie sau autoritate publică. 

Fapta prejudiciabilă a salariatului sau a funcţionarului public se consideră a fi ilicită 

doar în măsura în care încalcă obligaţiile de serviciu descrise în contractul individual de 

muncă, fişa postului sau actul de numire în funcţie. 

Nu în ultimul rând, răspunderea nu poate fi antrenată dacă se constată că există o 

cauză ce înlătură caracterul ilicit al faptei. 

Sintetic, s-ar putea afirma că răspunderea administrativ-patrimonială (denumită de 

Codul administrativ, răspundere civilă) este similară cu răspunderea civilă delictuală, având în 

plus o serie de particularităţi specifice dreptului administrativ, ce decurg din existenţa 

raportului de serviciu, în timp ce răspunderea patrimonială a salariatului este similară cu 

răspunderea contractuală, având la rândul său, caracteristici derogatorii de la răspunderea 

civilă contractuală, determinate de specificul raportului de muncă.  

În sprijinul acestei afirmaţii, vine şi literatura de specialitate ce arată că temeiul legal 

al răspunderii civil – patrimoniale a funcţionarilor publici este reprezentat de art.128 din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată (n.n. în prezent abrogată prin 

Codul administrativ ce a preluat aceste dispoziţii legale) ce se completează cu art.84 şi 85 din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (n.n. în prezent abrogat prin Codul 

administrativ ce a preluat aceste dispoziţii legale) şi, potrivit ordinii stabilite de art.117 din 

Statut, cu art.255 şi urm. din Codul Muncii, iar în cazul în care este nevoie şi cu normele şi 

principiile răspunderii civile delictuale din Noul Cod Civil.70 

Din punct de vedere procedural, modalitatea de recuperare a prejudiciului produs de 

un funcţionar public sau de un salariat angajatorului său, societate comercială sau instituţie 

publică, are ca scop întregirea patrimoniului ce a suferit o diminuare ca urmare a săvârşirii 

faptei ilicite.  

Legislaţia existentă atât în dreptul administrativ cât şi în dreptul muncii urmăreşte 

asigurarea unor modalităţi de recuperare a prejudiciului care să aibă în vedere specificul 

raportului de muncă, respectiv al celui de serviciu, luând în considerare acordul de voință al 

părților și principiul recuperării operative, cu celeritate a prejudiciului produs angajatorului, 

fie el societate comercială, fie instituţie sau autoritate publică. 

                                                 
69 Decizia nr.46/15.12.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţii Unite pronunţată în recursul în interesul 

legii şi publicată în Monitorul Oficial al României, nr.495/16.07.2009. 
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locală, Revista de drept public, supliment pe anul 2018, pg. 141. 
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Pentru repararea pagubelor produse în patrimoniul persoanelor, victime ale erorilor 

judiciare, orice societate democratică trebuie să creeze un sistem normativ care să acopere şi 

aceste situaţii şi să descrie cât mai clar, procedura ce trebuie urmată în acest caz. 

În legislaţia românească deşi se încearcă o unificare a legislaţiei, condiţiile răspunderii 

patrimoniale a statului şi implicit a magistratului în cazul săvârşirii unor erori judiciare, sunt 

prevăzute atât în Codul de procedură penală cât şi în legea privind statutul magistraţilor. 

Principalul răspunzător pentru repararea prejudiciului în acest caz este statul, ca administrator 

al justiţiei, în subsidiar şi doar ca urmare a acţionării în justiţie de către stat, urmând a fi 

angajată şi răspunderea patrimonială a celui ce a săvârşit eroarea judiciară. Condiţiile pentru 

angajarea răspunderii magistraţilor sunt derogatorii de la dreptul comun, dată fiind atât 

specificitatea faptei ilicite generatoare de prejudiciu, cât şi dezideratul respectării principiului 

independenţei justiţiei. 

Administratorul public ca parte componentă a administraţiei publice locale şi ca 

realitate a vieţii sociale actuale, dincolo de criticile de neconstituţionalitate aduse în mod 

întemeiat acestei instituții juridice, reprezintă un mijloc inedit de realizare a prerogativelor 

primarului sau preşedintelui consiliului judeţean.  

În ciuda problemelor controversate ivite în practica judiciară, administratorul public 

este de fapt un angajat contractual în structura de specialitate a unei autorităţi sau instituţii 

publice, ce are rolul de a aduce la îndeplinire acele atribuţii ale angajatorului său, care au un 

puternic caracter specializat, fapt ce face necesară intervenţia unei persoane care fie dispune 

de calificarea profesională necesară, fie deţine aceste cunoştinţe ca urmare a unei îndelungate 

experienţe în administraţia publică locală.  

Analizarea particularităţilor răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut 

special şi a altor categorii de personal bugetar, scoate în evidenţă trăsăturile specifice ale 

răspunderii patrimoniale a funcţionarului public şi în acelaşi timp conduce la o mai bună 

cunoaştere a aspectelor ce diferenţiază funcţionarul public a cărei activitate intră sub incidența 

Codului administrativ, de funcţionarul public cu statut special şi de celelalte categorii de 

personal bugetar. 

În concluzie, deşi aparent simplă analiza instituţiei răspunderii patrimoniale, aceasta 

ridică o serie de probleme în practică ce rezultă din surse variate, cum ar fi neasigurarea de 

către angajator a cadrului organizatoric, a condiţiilor de muncă necesare desfăşurării corecte şi 

sigure a muncii sau a serviciului prestat, fără posibilitatea producerii de prejudicii terţelor 

persoane, neglijenţa şi lipsa de pregătire şi responsabilitate a salariaţilor, intervenţia unor 

elemente obiective şi neprevăzute, independente de conduita părţilor. 

 


