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I. Despre concedierea colectiva 

 

Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa 

angajatorului. Aceasta poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau 

pentru motive care nu tin de persoana salariatului.  

 

1.1. Concedierea colectiva – o concediere pentru motive care nu tin de persoana 

salariatului 

 

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta 

incetarea contractului individual de munca determinata  de desfiintarea locului de munca 

ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia, cu 

conditia ca desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si 

serioasa. La randul ei, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului 

poate fi individuala, cand priveste un singur salariat, sau colectiva, cand priveste un 

anumit grup de salariati. 

Prin urmare, angajatorul decide, mai intai, desfiintarea locurilor de munca pentru 

unul sau mai multe motive care nu privesc persoana salariatului iar apoi ii concediaza pe 

cei care ocupa locurile de munca in cauza.  

Prin cauza reala si serioasa poate fi vorba de dificultati economice, diminuarea 

activitatii, transformari tehnologice, modernizare, automatizarea proceselor de productie, 

reorganizarea activitatii etc., situatii care fac imposibila continuarea activitatii in structuta 

actuala a angajatorului. 

Prin desfiintarea efectiva a locurilor de munca se intelege scoaterea locurilor de 

munca din structura angajatorului. Acestea nu se vor mai regasi in organigrama unitatii 

ori in statul de functii. Desfiintarea locurilor de munca nu este efectiva daca este urmata, 

dupa scurt timp, de reinfiintarea acestora. De asemenea, reducerea activitatii nu poate 

avea loc ca pretext pentru indepartarea unui anumit salariat. Nu putem vorbi de o 
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II. Interdictii de a efectua concedieri  

 

Codul muncii dispune, la art.59, ca este interzisa concedierea pe criteri de sex, 

orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, 

etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate 

familiala, apartenenta sau activitate sindicala, cat si pentru exercitarea dreptului la greva17 

si a drepturilor sindicale18. 

Concedierea, potrivit prevederilor art.60 alin.(1) din Codului muncii, nu poate fi 

dispusa nici in urmatoarele situatii19: 

a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform 

legii; 

b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei; 

c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat 

cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; 

d) pe durata concediului de maternitate; 

e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul 

copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; 

f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, 

in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 

18 ani; 

g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia 

situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru 

abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat20; 

                                                
17 Concedierea pentru participarea la greva a salariatilor este interzisa daca acest drept se exercita in conditii de legalitate. In caz 

contrar, angajatorul ii poate sanctiona disciplinar pe cei vinovati. 

18 A se vedea art.59 din Codul muncii. 

19 A se vedea art.60 din Codul muncii. 

20 Prevederile art.60 alin.(1) lit.g) privind interzicerea concedierii pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, 

cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, 

savarsite de catre acel salariat, au fost declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala prin Decizia nr.814/2015, publicata 

in Monitorul Oficial nr.950 din 22 decembrie 2015. Prin urmare, prevederile art.60 alin.(1) lit.g) din Codul muncii au incetat sa 

produca efecte juridice chiar daca Codul muncii nu a fost modificat in acest sens.  
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III. Etapele concedierii colective 

 

In scopul prevenirii abuzului din partea angajatorilor dar si pentru protejarea 

drepturilor si intereselor salariatilor, legiuitorul a stabilit anumite reguli procedurale care 

trebuie respectate atunci cand se ia masura concedierii colective.  

 

3.1. Intentia de a efectua concedieri colective 

 

In temeiul art.69 din Codul muncii,  in cazul in care angajatorul intentioneaza sa 

efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul 

ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa 

caz, cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la: 

a) metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului 

de salariati care vor fi concediati; 

b) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, 

printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor 

concediati. 

 

3.1.1. Informarea, consultarea si notificarea salariatilor 

In perioada in care au loc consultari, pentru a permite sindicatului sau 

reprezentantilor salariatilor sa formuleze propuneri in timp util, angajatorul are obligatia 

sa le furnizeze toate informatiile relevante si sa le notifice, in scris, urmatoarele: 

a) numarul total si categoriile de salariati; 

b) motivele care determina concedierea preconizata; 

c) numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere; 

d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru 

stabilirea ordinii de prioritate la concediere; 

e) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor; 

f) masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiile ce urmeaza sa fie 

acordate salariatilor concediati, conform dispozitiilor legale si/sau contractului colectiv 

de munca aplicabil; 
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 Referitor la durata preavizului, in decizie trebuie mentionata durata preavizului si 

perioada in care s-a desfasurat. Nu este suficienta mentiunea ca slariatul a beneficiat de 

prevederile art.75 din Codul muncii62.  

Criteriile de stabilire a ordinii de prioritati nu sunt prevazute de Codul muncii, ci 

de contractul colectiv de munca aplicabil,  sau de unele acte normative speciale63. Aceste 

criterii sunt necesare pentru a verifica daca ele au fost respectate in cazul concedierii64. 

Referitor la termenul in care decizia de concediere poate fi contestata, se aplica 

termenul de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat la cunostinta de 

masura dispusa, termen reglementat de Legea dialogului social nr.62/201165, la art.211.  

Referitor la instanta judecatoreasca la care se contesta decizia de concediere, 

judecarea conflictelor de munca, potrivit art.269 alin.(1) din Codul muncii, este de 

competenta instantelor judecatoresti, stabilite potrivit legii. Iar conform art.208 din Legea 

dialogului social nr.62/2011, conflictele individuale de munca se solutioneaza in prima 

instanta de catre tribunal. Asadar, cerererile referitoare la solutionarea conflictelor 

individuale de munca se adreseaza tribunalului in a carui circumscriptie isi are domiciliul, 

resedinta, locul de munca reclamantul66. Prin urmare, in decizia de concediere se va 

mentiona acest tribunal. 

Decizia de concediere trebuie sa cuprinda si: data emiterii, numarul de inregistrare 

la registratura angajatorului, semnatura celui in drept sa o semneze si stampila 

angajatorului. 

Forma scrisa a deciziei de concediere este obligatorie si trebuie semnata de 

persoana care are calitatea de reprezentant legal al angajatorului67. 

 

3.2.8. Inregistrarea deciziilor de concediere in registrul general de evidenta a 

salariatilor 

                                                
62 A se vedea Al.Ticlea, Concedierea ..., pag.228. 

63 Ca exemplu, a se vedea art.6 alin.(5) si (6) din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, 

rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul 

Monetar International, publicata in Monitorul Oficial nr.761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

64 A se vedea Al.Ticlea, Concedierea ..., pag.228. 

65 Republicata in Monitorul Oficial nr.625 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 

66 A se vedea art.269 din Codul muncii si art.210 din Legea dialogului social nr.62/2011. 

67 A se vedea I.T.Stefanescu, Tratat teoretic si practic de drept al muncii ..., pag.479. 
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de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul sau 

resedinta comunicata de acesta.  

 In caz de litigiu este important sa se faca dovada comunicarii. Comunicarea se 

considera a fi realizata si daca exista inscrisa mentiunea pe decizia angajatorului facuta 

de salariat in sensul “luat la cunostinta azi ...”, urmata de semnatura acestuia, chiar daca 

cel in cauza sustine ca nu a primit un exemplar72. 

 Necomunicarea deciziei nu atragere nulitatea masurii, ci se considera ca nu a fost 

luata. Sanctiunea pentru necomunicare consta in faptul ca acea decizie nu-si produce 

efectele73. Iar in cazul in care angajatorul pune in executie o decizie necomunicata, 

aceasta decizie este lovita de nulitate absoluta74. 

  

 3.2.9.1.  Comunicarea deciziei de concediere prin e-mail 

 Pe langa mijloacele clasice de comunicare a deciziei de concediere, un alt mijloc 

legal de comunicare este si posta electronica.  Prin Decizia nr.34/2016 privind 

examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi - Sectia litigii de munca si asigurari 

sociale, in Dosarul nr. 6.975/99/2014, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie 

pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, publicata in Monitorul Oficial nr.18 din 9 

ianuarie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit ca in interpretarea si aplicarea 

dispozitiilor art. 77 din Codul Muncii, cu referire la dispozitiile art. 278 alin. (1) din 

Codul Muncii si la dispozitiile art. 1326 din Codul Civil, decizia de concediere 

individuala emisa potrivit dispozitiilor art. 76 din Codul Muncii se poate comunica prin 

posta electronica, aceasta reprezentand o modalitate de comunicare apta din punct de 

vedere procesual sa declanseze curgerea termenului de contestare jurisdictionala a 

deciziei, potrivit dispozitiilor art. 211 alin. (1) lit. a din Legea nr. 62/2011 raportat la 

dispozitiile art. 216 din acelasi act normativ, cu referire la dispozitiile art. 184 alin. (1) 

din Codul de procedura civila, in conditiile in care salariatul a comunicat angajatorului 

aceste date de contact si exista o uzanta a acestei forme de comunicare intre parti. 

 

                                                
72 Curtea de apel Pitesti, sectia civila, pentru cauze privind conflicetel de munca si asigurari sociale si pentru cauze cu minori si de 

familie, Decizia nr.197/R-CM/2007, in Al.Ticlea, Concedierea ..., pag.235. 

73 A se vedea Al.Ticlea, Concedierea ..., pag.233. 

74 Curtea de Apel Suceava, sectia comerciala, Decizia nr.244/2008, in Al.Ticlea, Concedierea ..., pag.235. 
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VI. Anularea deciziei de concediere si reintegrarea in munca 

 

Conform art.78 din Codul muncii, concedierea dispusa cu nerespectarea 

procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta. Asadar, in cazul  

nerespectarii procedurii legale privind concedierea colectiva, sanctionarea care intervine 

este nulitatea proceduri aplicate si, prin urmare, nulitatea deciziei de concediere. 

Iar potrivit art.80 din Cod, in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod 

netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata 

unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte 

drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 

La solicitarea salariatului, instanta care a dispus anularea concedierii va repune 

partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere. In cazul in care salariatul nu 

solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul 

individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a 

hotararii judecatoresti. 

Reintegrarea presupune reluarea functiei detinuta anterior concedierii, in baza 

contractului individual de munca incheiat de parti anterior concedierii, fara a exista 

modificari in cea ce priveste clauzele acestuia79.  

Legea nu prevede emiterea de catre angajator a unei decizii prin care salariatul sa 

fie repus in functia detinuta anterior concedierii, reintegrarea se face in baza hotararii prin 

care s-a dispus reintegrarea. Totusi, in cazul in care angajatorul emite o astfel de decizie, 

aceasta trebuie sa respecte dizpozitiile hotaraii judecatoresti de reintegrare. 

Daca angajatorul il notifica pe salariat sa se prezinte la locul de munca, avand in 

vedere ca raportul de munca s-a reluat in baza hotararii date de instanta, iar acesta nu se 

prezinta, lipsa nemotivata de la locul de munca reprezinta abatere disciplinara80, ceea ce 

poate determina sanctionarea salariatului prin desfacerea disciplinara a contractului 

individual de munca. 

Daca instanta a dispus anularea concedierii si repunerea, la cererea salariatului 

concediat, in situatia anterioara concedierii, iar pe functia detinuta de fostul salariat este 

                                                
79 A se vedea I.T.Stefanescu, Tratat teoretic si practic de drept al muncii ..., pag.751. 

80 A se vedea Al.Ticlea, Concedierea ..., pag.386. 
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7.2 Notificare catre ITM si ATOFM privind decizia de aplicare a masurii de 

concediere colectiva 

 

Antetul societatii 

Notificare 

Nr. ……. / ……………. 

privind decizia de aplicare a masurii de concediere colectiva 

 

Catre  

 Inspectoratul Teritorial de Munca ……………………. 

 Agentia Teritoriala de Ocupare a Fortei de Munca a judetului ………. / 

municipiului Bucuresti86 

 

Spre stiinta  

 Sindicatului ….......................... / reprezentantilor salariatilor 

................................87 

 

 

 Avand in vedere Notificarea88 nr. ………. din data de ……….. privind intentia 

angajatorului de a efectua concedieri colective. 

 Avand in vederea propunerile sindicatului / reprezentantilor salariatilor prin 

Adresa/Adresele89  inregistrata/e cu nr. ……. din data de …………., in vederea evitarii 

concedierilor ori diminuarii numarului salariatilor concediati. 

                                                
86 In situatia in care, ulterior consultarilor cu sindicatul sau cu reprezentantii salariatilor, potrivit prevederilor art. 69 si art.71, 

angajatorul decide aplicarea masurii de concediere colectiva, acesta are obligatia de a notifica in scris inspectoratul teritorial de munca 

si agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de 

concediere - a se vedea art.72 alin.(1) din Codul muncii, republicat. 

87 Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a prezentei notificari sindicatului sau reprezentantilor salariatilor, la aceeasi data la 

care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca.  Sindicatul sau 

reprezentantii salariatilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de munca – a se vedea art.72 alin.(3) si 

alin.(4) din Codul muncii, republicat.  

88 Notificarea mentionata se va anexa in copie la prezenta notificare. 

89 Documentul se va anexa in copie la prezenta notificare. 
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7.4 Decizie de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului 

(concediere colectiva) 

 

Antetul societatii 

Decizia nr. ............... / .................. 

de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului (concediere colectiva) 

 

 Avand in vedere ca incepand cu data de ........................... se desfiinteaza locul de 

munca101 ocupat de salariatul …............................... ca urmare a 

…................................................102; 

 Tinand cont ca in perioada …................. au avut loc consultari cu sindicatul / 

reprezentantii salariatilor cu privire la metodele si mijloacele de evitare a concedierilor 

colective / reducerea numarului de salariati care vor fi concediati si atenuarea 

consecintelor concedierii, angajatorul indeplinind obligatiile prevazute la art. 69 din 

Codul Muncii republicat103; 

 Avand in vedere notificarea nr. .............. / ................. prin care sindicatul / 

reprezentantii salariatilor, inspectoratul teritorial de munca si agentia teritoriala de 

ocupare a fortei de munca au fost notificati cu privire la intentia de concediere colectiva, 

in conditiile prevazute de art.70 din Codul muncii, republicat104; 

 Avand in vedere notificarea nr. .............. / ................ prin care societatea a 

notificat inspectoratul teritorial de munca, agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca 

si sindicatul / reprezentantii salariatilor decizia aplicarii masurii de concediere colectiva 

in conditiile prevazute de art.72 alin.(1)-(3) din Codul muncii, republicat105.  

                                                
101 In cazul desfiintarii locului de munca, angajatorul nu are obligatia de a-i oferi salariatului un alt loc de munca - a se vedea art.64 

din Codul muncii, republicat.  

102 Se va specifica motivul desfiintarii locului de munca (de ex. diminuarea activitatii, transformari tehnologice, modernizare, 

automatizarea proceselor de productie etc.). Conditia de legalitate impusa de lege este ca desfiintarea locului de munca sa fie efectiva 

si sa aiba o cauza reala si serioasa care sa poata fi dovedite cu documete (de ex. programul de restructurare si reorganizare, proiectul 

de concediere colectiva, tabelul nominal al personalului disponibilizat, organigrame, state de functii).  

103 In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective, acesta are obligatia de a initia, in timp util si in scopul 

ajungerii la o intelegere, in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor – a se 

vedea art.69 din Codul muncii, republicat. Notificarea se va anexa in copie la decizie. 

104 Notificarea se va anexa in copie la decizie. 

105 Notificarea se face cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare  datei emiterii deciziilor de concediere - a se vedea art.72 din 
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7.8. Adeverinta privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul …….. (model 

ce inlocuieste fisa fiscala) 

 

Antetul societatii 

Nr. .........../................... 

Adeverinta 

privind impozitul pe veniturile din salarii pentru anul ……………..125 

 
 
 Prin prezenta se adevereste ca d-ul/d-na ........................, domiciliat/a  in 

localitatea ............., str. ................. nr.............., jud. ..................., posesor/posesoare al/a 

actului de identitate …........... seria ..........  nr. ................, eliberat de ......................, la 

data de ................., CNP ....................., are calitatea de salariat la SC ................ SRL 

incepand cu data de ................. / a avut calitatea de salariat la SC ............... SRL in 

perioada .............. - ................. si a realizat in anul ............ venituri din salarii, la functia 

de baza/in afara functiei de baza/pentru angajatii detasati126/  pentru activitatea desfasurata 

 in strainatate127, dupa cum urmeaza: 

Nr. 
crt. 

Luna Venit brut  
 

Deduceri 
personale128 

Alte deduceri Baza de 
calcul a 

Impozit 
retinut 

                                                
125 Potrivit art.81 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, platitorul de venituri este obligat sa elibereze contribuabilului, 

la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin  informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul 

realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea 

acestuia, nu reprezinta un formular tipizat. 

126 Declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajatii care au fost detasati la o 

alta entitate se completeaza de catre angajator sau de catre platitorul de venituri din salarii in cazul in care angajatul detasat este platit 

de entitatea la care a fost detasat. In situatia in care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, 

angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date  referitoare la deducerea 

personala la care este indreptatit fiecare angajat. Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati 

intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru 

fiecare beneficiar de venit (pct.17, alin.(2) si (3), Sectiunea a 6-a – Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii,  din 

Normele de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal). 

127 Platitorii de venituri din salarii  si asimilate salariilor au obligatia de a completa declaratiile privind calcularea si retinerea 

impozitului pentru fiecare beneficiar de venit si pentru veniturile din salarii platite angajatilor pentru activitatea desfasurata de acestia 

in strainatate, indiferent daca impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, retinut si virat. La completarea declaratiei, 

platitorii de venituri din salarii identifica persoanele care in cursul anului precedent au desfasurat activitate salariata in strainatate 

(pct.17, alin.(5), Sectiunea a 6-a – Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii,  din Normele de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal). 

128 Numai la functia de baza. 
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7.11. Comunicare catre fostul salariat despre reinfiintarea postului 

 

Antetul societatii 

Comunicare 

Nr. ……… / ………… 

despre reinfiintarea postului de ……………………….143 

 

Stimate doamna/domn…………………………………. 

 

Avand in vedere decizia conducerii SC .......... SRL de reinfiintare a postului de 

.............................. , in aceeasi activitate. 

 In baza prevederilor art.74 din Codul muncii, republicat. 

 

 Va comunicam ca aveti prioritate la ocuparea postului de  ......................... . 

 

 Avand in vedere cele mentionate, va informam ca aveti la dispozitie un termen de 

maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii prezentei pentru a va manifesta in 

scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit. 

Refuzul locului de munca oferit sau nemanifestarea consimtamantului in termenul 

mentionat in prezenta adresa da dreptul angajatorului de a face o noua angajare pe locul 

de munca vacant. 

 

                                                
143 Art.74 din Codul muncii, republicat: 

(1) In termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi 

reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba. 

(2) In situatia in care in perioada prevazuta la alin. (1) se reiau aceleasi activitati, angajatorul va transmite salariatilor care au fost 

concediati de pe posturile a caror activitate este reluata in aceleasi conditii de competenta profesionala o comunicare scrisa, prin care 

sunt informati asupra reluarii activitatii. 

(3) Salariatii au la dispozitie un termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii angajatorului, prevazuta la alin. (2), 

pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la locul de munca oferit. 

(4) In situatia in care salariatii care au dreptul de a fi reangajati potrivit alin. (2) nu isi manifesta in scris consimtamantul in termenul 

prevazut la alin. (3) sau refuza locul de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante. 

(5) Prevederile art. 68 – 73 nu se aplica salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice. 

(6) Prevederile art. 68 – 73 nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, cu exceptia 

cazurilor in care aceste concedieri au loc inainte de data expirarii acestor contracte. 
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VIII. Istoric actualizari 

 

Actualizare 3 (02.01.2018):  

- au fost aduse completari si modificari documentului in baza prevederilor OUG 

nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, OUG nr.99/2017 

pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile 

de asigurari sociale de sanatate. Modificarile si completarile aduse lucrarii sunt 

evidentiate cu verde; 

-  au fost marcate cu rosu prevederile ce urmeaza sa fie modificate prin acte normative in 

urmatoarea perioada.  

 

Actualizare 2 (15.01.2017):  

- au fost aduse actualizari documentului in baza HG nr.877/2016 pentru modificarea si 

completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru 

aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 

noiembrie 2016. 

- au fost aduse completari documentului in baza Deciziei ICCJ nr.34/2016 pentru 

dezlegarea unei chestiuni de drept, publicata in Monitorul Oficial nr.18 din 09.01.2017, 

prin care ICCJ a stabilit ca  decizia de concediere individuala emisa potrivit dispozitiilor 

art. 76 din Codul muncii se poate comunica si prin posta electronica. 

 

Actualizare 1 (06.02.2016): 

- au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta prevederile Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din 10 septembrie 2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si a HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in 

Monitorul Oficial nr.22 din 13 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- au fost aduse actualizari documentului pentru a reflecta Decizia Curtii Constitutionale 

nr. 814/2015 referitoare la execptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) 
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