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Abrevieri 
 

alin.  – alineatul/alineatele 
art.  – articolul/articolele 
C. Ap.  – Curtea de apel 
CCM  – Contract colectiv de munc  
CCMNR  – Contract colectiv de munc  la nivel de ramur  
CCMNU  – Contract colectiv de munc  la nivel de unitate 
CCMUNN  – Contract colectiv de munc  la nivel na ional 
CEDO  – Curtea European  a Drepturilor Omului 
C. pen.  – Codul penal 
C. pr. pen.  – Codul de procedur  penal  
CSJ  – Curtea Suprem  de Justi ie 
dec.  – decizia 
ed.  – edi ia 
Ed.  – Editura 
Ibidem  – acelaşi autor, aceeaşi lucrare 
Idem  – acelaşi autor, aceeaşi lucrare, aceeaşi pagin /pagini 
ÎCCJ  – Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie 
lit.  – litera/literele 
M. Of.  – Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr.  – num rul 
OIM  – Organiza ia Interna ional  a Muncii 
p./pp.  – pagina/paginile 
par.  – paragraful/paragrafele 
pct.  – punctul/punctele 
S. civ.  – Sec ia civil  
Trib.  – Tribunalul 
TMB  – Tribunalul Municipiului Bucureşti 
TS  – Tribunalul Suprem 
vol.  – volumul/volumele 
UE  – Uniunea European  
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CAPITOLUL I 

CONCEDIEREA COLECTIVĂ. 
NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

 
 

 

Via a economic  nu se desf şoar  – de-a lungul timpului – în mod 
liniar şi nici continuu ascendent. 

Aşa cum o demonstreaz  realitatea, pe parcursul desf şur rii vie ii econo-
mice intervin, din diverse ra iuni, refluxuri sau chiar crize economico-
financiare. 

Dincolo de aceste aspecte, care in de latura economic , şi în cazul 
autorit ilor şi institu iilor publice sau al asocia iilor şi funda iilor este 
posibil s  apar , în func ie de cerin ele vie ii economico-sociale, nece-
sitatea reducerii activit ii acestora, fie pe calea unor acte normative, fie 
prin acte proprii. 

Din toate acestea – prezentate succint şi incomplet – rezult  pentru 
toate subiectele de drept, care pot avea calitatea de angajatori, cerin a de 
a-şi revizui propria activitate (economic , de autoritate public , social ). 

Revizuirea poate s  îmbrace o multitudine de solu ii, reglementate de 
actele normative. Între acestea, se înscrie şi posibilitatea de a se opta 
pentru reducerea personalului, ceea ce, în anumite condi ii, prev zute 
expres de lege, antreneaz  concedierea colectiv  reglementat  expres de 
C. mun. şi de alte acte normative.  

 
1.1. No iune  

Conform dispozi iilor art. 55 C. mun. – Legea nr. 53/20031, contractul 
individual de munc  poate înceta: de drept [lit. a)], prin acordul p r ilor 
[lit. b)] şi din ini iativa uneia dintre p r i [lit. c)] respectiv, prin demisie,                                                         

1 Republicat  în M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare. 
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în cazul salariatului (art. 81 C. mun.) şi prin concediere, în cazul 
angajatorului (art. 61, 65 şi urm. C. mun.). 

Concedierea, ca act unilateral al angajatorului, poate interveni din 
motive ce in de persoana salariatului (situa iile de concediere prev zute 
de art. 61 C. mun.1) sau din motive ce nu in de persoana salariatului 
(situa iile de concediere prev zute de art. 65, 68 şi urm. C. mun.).  
La rândul s u, concedierea din motive ce nu in de persoana salariatului 
poate fi, aşa cum expres precizeaz  art. 66 C. mun., individual  sau 
colectiv . 

Potrivit art. 65 C. mun.: „Concedierea pentru motive care nu in de 
persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă 
determinată de desfiin area locului de muncă ocupat de salariat dintr-unul sau 
mai multe motive care nu in de persoana acestuia” [alin. (1)].  

„Desfiin area locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză 
reală şi serioasă”2 [alin. (2)]. 

Concedierea colectiv  se realizeaz  conform art. 68 şi urm. din C. mun.3  
 
1.2. Cadrul juridic 

Concedierea colectiv  cunoaşte o reglementare expres  prin norme 
europene4, interna ionale şi na ionale. Dat fiind faptul c  începând cu                                                         

1  Sunt cuprinse în acest articol: concedierea disciplinar  [art. 61 lit. a)]; 
concedierea în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu 
pentru o perioad  mai mare de 30 de zile, în condi iile Codului de procedur  penal  
[art. 61 lit. b)]; concedierea pentru inaptitudine fizic  şi/sau psihic  [art. 61 lit. c)] şi 
concedierea pentru necorespundere profesional  [art. 61 lit. d)].  

2 Accep iunile pe care le consider m concludente pentru subiectul analizat, date 
de Dic ionarul explicativ al limbii române acestor termeni, sunt: 

- efectiv: real, adev rat; 
- real: care exist  în realitate; obiectiv; adev rat; de net g duit; efectiv; 
- serios: care are caracter grav, sobru, lipsit de superficialitate; ponderat; care 

convinge, fiind adev rat; care poate avea urm ri grave; primejdios; drept; temeinic.  
A se vedea www.dexonline.ro. 

3 A se vedea infra, pct. 1.3.A. 
4 În cadrul UE doar concedierea colectiv  este reglementat  special, normele 

aplicabile concederii individuale fiind l sate la latitudinea statelor membre, nef când 
pân  în prezent obiect de reglementare al actelor europene în materia raporturilor de 
munc . 
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2007 România a dobândit calitatea de stat membru al Uniunii Europene 
(UE), având obliga ia de a-şi armoniza legisla ia na ional  cu normele 
europene, în prezent, dispozi iile de drept intern referitoare la concedierea 
colectiv  sunt conforme cerin elor impuse la nivel european. Mai mult 
decât atât, normele europene şi na ionale nu contravin nici celor 
interna ionale, adoptate la nivelul Organiza iei Interna ionale a Muncii 
(OIM). Astfel: 

 

A) La nivelul UE, normele aplicabile concedierii colective sunt cuprinse 
în Directiva 98/59/CE privind armonizarea legisla iei statelor membre 
relativ la concedierea colectiv 1.  

În în elesul Directivei, concedierea colectiv  reprezint  concedierea 
efectuat  de c tre un angajator, dintr-unul sau mai multe motive, f r  
leg tur  cu persoana lucr torului, cu condi ia ca num rul concedierilor 
intervenite: 

a) într-o perioadă de 30 de zile să fie: 

- de cel pu in 10 lucr tori în unit ile care încadreaz  mai mult de 20 
şi mai pu in de 100 de lucr tori; 

- de cel pu in 10% din num rul lucr torilor în unit ile care înca-
dreaz  în mod normal cel pu in 100, dar nu mai mult de 300 de lucr tori; 

- de cel pu in 30 de lucr tori în unit ile care încadreaz  în mod 
normal cel pu in 300 de lucr tori. 

b) într-o perioadă de 90 de zile să fie: de cel pu in 20 de lucr tori, 
indiferent de num rul lucr torilor angaja i [art. 1 alin. (1) lit. a) subpct. i 
şi ii]. 

Actul legislativ european, reglementând aceste dou  ipoteze, las  la 
latitudinea statelor membre încadrarea unei concedieri ca fiind colectiv , 
în func ie de durata în care aceasta se produce şi de num rul salaria ilor ce 
urmeaz  a fi concedia i. 

În plus – aşa cum s-a preluat şi în dreptul intern – sunt asimilate 
concedierilor colective, situa iile de încetare a contractului individual de 
munc  ce se produc din ini iativa angajatorului, dintr-unul sau mai multe                                                         

1 Statele membre ale UE au, toate, reglement ri de drept intern care corespund 
acestei directive. 
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motive, f r  leg tur  cu persoana lucr torului, cu condi ia existen ei a cel 
pu in 5 concedieri. 

Sunt excluşi de la aplicarea dispozi iilor Directivei: 
a) lucr torii care au încheiat un contract individual de munc  pe 

durat  determinat  sau un alt tip de contract pentru sarcini specifice, cu 
excep ia situa iei în care concedierea are loc înainte de momentul expir rii 
contractului de munc  sau al realiz rii acelui contract; 

b) lucr torii încadra i la autorit ile şi institu iile publice (astfel cum 
acestea sunt definite în fiecare stat membru în parte); 

c) membrii echipajelor navelor maritime. 
În vederea asigur rii protec iei lucr torilor care urmeaz  a fi conce-

dia i colectiv, Directiva instituie obliga ia angajatorilor de a ini ia, în timp 
util, consult ri cu reprezentan ii lucr torilor1 pentru a ajunge la un acord. 
Acestea vizeaz  cel pu in urm toarele aspecte: 

- posibilit ile de a evita întru-totul concedierea sau de a reduce 
num rul de lucr tori afecta i de aceasta; 

- posibilit ile de a atenua consecin ele prin aplicarea unor m suri 
sociale vizând, între altele, sprijinul pentru redistribuirea sau recalificarea 
lucr torilor concedia i [art. 2 alin. (1) şi (2)]. 

În cursul consult rilor, pentru a da posibilitatea reprezentan ilor 
lucr torilor de a-şi formula propunerile, angajatorii trebuie s  le furnizeze 
acestora toate informa iile utile şi s  le comunice, în scris, prin intermediul 
unei notific ri: 

- motivele concedierilor preconizate; 
- num rul şi categoriile de lucr tori care vor fi concedia i; 
- num rul şi categoriile de lucr tori încadra i în mod normal; 
- perioada în cursul c reia va avea loc concedierea; 
- criteriile propuse pentru selectarea lucr torilor care urmeaz  a fi con-

cedia i; 
- metoda de calcul al oric ror eventuale indemniza ii de şomaj, în 

afara celor decurgând din legisla iile şi practicile na ionale. 
Statele membre pot s  prevad  c  reprezentan ii lucr torilor au posibi-

litatea de a apela la serviciile unor exper i în conformitate cu legisla iile şi 
practicile na ionale.                                                         

1 În în elesul Directivei, reprezentan ii lucr torilor sunt cei prev zu i de legisla-
iile sau practicile statelor membre [art. 1 alin. (1) lit. b)].  


