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Capitolul I. Încheierea şi modiicarea contractului  
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1. Eroarea ca viciu de consimţământ cu privire la clauzele 
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Redenumirea postului şi a funcţiei salariatului. Cauza reală şi 
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mo ti velor care determină concedierea pentru motive  
ce nu ţin de per soana salariatului ____________________64
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16. Concediere colectivă nelegală. Selecţia persoa nelor  
concediate în raport de gradul de compatibilitate 
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19. Concediere colectivă. Condiţii de formă. Criterii de  
stabilire a ordinii de priorităţi. Departajarea salariaţilor  
după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă 
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20. Transfer de întreprindere. Legalitatea preavizului acordat 
printr‑un înscris emis anterior emiterii deciziei de  
concediere _____________________________________129

21. Revocare din funcţie a persoanelor alate în funcţii de 
conducere. Condiţii de formă şi de fond ______________133

22. Revocarea unei decizii de concediere. Menţionarea  
duratei preavizului în decizia de concediere. Condiţii de 
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23. Cerere prin care fostul salariat, a cărui decizie de concediere 
a fost anulată printr‑o decizie irevocabilă, solicită pe cale 
separată reintegrarea în postul deţinut anterior emiterii 
deciziei de concediere anulate ______________________149
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