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Niculeasa Law Firm confirma pentru una din cele mai mari companii din domeniul
oil&gas criteriile de determinare a orelor suplimentare

Niculeasa Law Firm contribuie decisiv la obtinerea unor solutii favorabile pentru unul dintre cei mai
importanti actori din sectorul productiei de petrol si gaze naturare, în fata mai multor instante din tara, în
materia platii orelor suplimentare solicitate de salariati.
Proiectul a presupus asistenta si reprezentarea într-o serie de litigii demarate de angajatii societatii cu privire la
plata orelor suplimentare care nu erau reflectate în foile colective de prezenta. Litigiile au fost initiate în fata mai
multor instante din tara, avocatii Niculeasa Law Office reusind sa contribuie la conturarea unei practici unitare în
fata tribunalelor si curtilor de apel. Proiectul a fost coordonat de George Trantea care a asigurat strategia si
reprezentarea societatii în fata instantelor de judecata.
Ineditul solutiilor obtinute decurge din faptul ca instantele de judecata au concluzionat faptul ca obligatia de a tine
evidenta orelor de munca apartine angajatorului prin intermediul foii colective de pontaj, salariatii neputând
pretinde plata altor ore suplimentare decât cele consemnate în cadrul acestor fise de pontaj. În acest sens, instantele
de judecata au retinut ca salariatii nu au adus niciun fel de critici privind modalitatea de întocmire a fiselor de
pontaj, necontestând pe parcursul executarii contractului individual de munca niciun aspect, mai mult, formulând
cu alte ocazii cereri de plata a orelor suplimentare, ore care au fost platite si reflectate în pontaj.
Mai mult, solutiile obtinute sunt importante si din perspectiva mijloacelor de proba prin care se poate dovedi
prestarea orelor suplimentare, instantele retinând ca salariatii nu pot dovedi cu alte înscrisuri ore suplimentare,
altele decât cele intocmite si evidentiate de angajator în foile de pontaj, pe baza cererilor salariatilor. În cele mai
multe din litigii, instantele de judecata au invalidat concluziile rapoartelor de expertiza, dând prevalenta
dispozitiilor legale aplicabile în materia orelor suplimentare.
De asemenea, o alta problema solutionata de instante a fost aceea ca salariatii nu sunt îndreptatiti la plata orelor
suplimentare pe timpul delegarii, întrucât din dispoziile legale si ale contractului colectiv de munca, salariatii erau
îndreptatiti exclusiv la plata diurnei.
Solutiile obtinute de Niculeasa Law Firm reflecta o noua perspectiva în ceea ce priveste materia orelor
suplimentare, reasezând atât relatia dintre mijloacele de proba, cât si readucând în prim plan reglementarile legale
care guvernreaza aceasta materie.
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