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Introducere 
 

 

        Noua edi ie a lucrării de fa ă a fost determinată, în 
principal, de epuizarea tirajului primei edi ii. 

Profitând de această ocazie, lucrarea a fost completată, avându-se 
în vedere dispozi iile legale referitoare la func ionarii publici, inclusiv la 
cei cu statut special, la militari, precum şi la alte categorii de personal – 
judecători şi procurori, personal auxiliar de specialitate al instan elor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, de specialitate 
criminalistică şi din serviciile de proba iune. 

Chiar dacă în cazul func ionarilor publici i al celorlalte categorii de 
personal men ionate, legiuitorul utilizează, cu precădere, terminologia de 
eliberare sau destituire din func ie, vom constata, că potrivit Dic ionarului 
explicativ al limbii române, ace ti termeni sunt sinonimi cu cel de 
concediere – act unilateral al angajatorului de încetare a raporturilor 
juridice de muncă (de serviciu). Este i motivul pentru care prezenta lucrare 
se intitulează, la fel ca prima edi ie: Concedierea. 

La elaborarea ei s-au avut în vedere i modificarea art. 61 lit. h) din 
Codul muncii prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală i pentru 
modificarea i completarea unor acte normative care cuprind dispozi ii 
procesual penale, precum i completarea art. 251 alin. (4) din acela i 
act normativ prin Legea nr. 77/2014 în sensul că în cursul cercetării 
disciplinare prealabile salariatul are dreptul să fie asistat, la cererea sa, 
nu numai de către un reprezentat al sindicatului al cărui membru este, 
ci şi de către un avocat. 

Încă o precizare se impune chiar de la început: Potrivit art. 278 
alin. (2) din Codul muncii, prevederile sale „se aplică cu titlu de drept 
comun i acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un 
contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale 
nu sunt complete i aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul 
raporturilor de muncă respective”. 

Prezenta edi ie cuprinde şi alte spe e din practica judiciară privind, 
în special, personalul din autorită ile i institu iile publice. 

 

1 octombrie 2014 
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Capitolul I 

Concedierea – act al angajatorului de încetare  

a raporturilor de muncă (de serviciu) 
 

 

§1. Precizări prealabile 

 1. Terminologie 

Potrivit art. 55 lit. c) din Codul muncii1, contractul individual de 
muncă poate înceta „ca urmare a voin ei unilaterale a uneia dintre păr i, 
în cazurile i în condi iile limitativ prevăzute de lege”2. Încetarea acestui 
contract din ini iativa angajatorului poartă denumirea de concediere 
[art. 58 alin. (1) din Codul muncii]. 

Termenul, concediere, derivă din verbul a concedia (fr. congédier), 
având semnifica ia „de a elibera dintr-o func ie, a îndepărta din serviciu, 
a da afară”3. 

În privin a func ionarilor publici4 (inclusiv al celor cu statut 
special5), legiuitorul utilizează termenii de eliberare sau destituire din 
func ie, cu semnifica ii aproape identice. 

Într-adevăr, potrivit Dic ionarului explicativ al limbii române (2009), 
„a elibera” are i semnifica ia de „a scoate dintr-o func ie” (p. 349), iar a 

                                                
1 Legea nr. 53/2003 (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 345 din 
18 mai 2011), modificată ulterior. 
2 Art. 1277 Cod civil (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 505 
din 15 iulie 2011), stabile te regula conform căreia contractul (civil) pe durată 
nedeterminată poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi. 
3 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, 
Bucure ti, 2009, p. 215. 
4 A se vedea art. 99 i art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 365 din 29 mai 
2007), modificată ulterior. 
5 A se vedea, de exemplu, art. 69 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul 
poliţistului (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 440 din 24 iunie 
2002), modificată ulterior. 
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destitui presupune „a scoate, a îndepărta pe cineva dintr-un post, dintr-o 
func ie, a revoca” (p. 301). 

Observăm, a adar, sinonimia între termenii men iona i mai sus: 
concediere, eliberare şi destituire din func ie. Cu toate acestea, termenul 
concediere este unul general, mai indicat, el incluzând orice eliberare 
sau destituire din func ie – act unilateral al angajatorului. Este i motivul 
pentru care lucrarea de fa ă se intitulează astfel: Concedierea. 

Conform dispozi iilor Legii dialogului social nr. 62/20111, prin 
termenul de angajator se în elege „persoana fizică sau juridică ce poate, 
... să angajeze for ă de muncă pe bază de contract individual de 
muncă” [art. (1) lit. e)]. Angajatul „este persoana fizică, parte a unui 
contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează 
muncă pentru i sub autoritatea unui angajator i beneficiază de 
drepturile prevăzute de lege, precum i de prevederile contractelor sau 
acordurilor colective de muncă aplicabile” [art. (1) lit. g)]. 

Din aceste texte rezultă că au calitatea de angajator i autorită ile şi 
institu iile publice, angaja i fiind, alături de salaria i, i func ionarii 
publici (de toate categoriile, inclusiv militarii). 

Legea nr. 62/2011 define te i termenul de unitate, aceasta fiind 
„persoana juridică care angajează nemijlocit for ă de muncă”. 

 

 2. Cazuri 

 2.1. Cazuri prevăzute de Codul muncii 

În conformitate cu dispozi iile Codului muncii, concedierea poate 
fi dispusă pentru: 

a) motive care in de persoana salariatului [art. 61 lit. a)-d)]; 
b) motive care nu in de persoana salariatului (art. 65). 
Concedierea men ionată la lit. a) este generată, a a cum îi este i 

denumirea, de motive care privesc persoana salariatului. Conduita 
acestuia ori faptele sale, starea de sănătate sau pregătirea profesională 
inadecvată îl determină pe angajator să procedeze, prin actul său 
unilateral, la încetarea raporturilor de muncă cu un anumit salariat care 
nu mai îndepline te condi iile pentru a avea această calitate.  

                                                
1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 625 din 31 august 2012, 
modificată ulterior. 
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Art. 61 din Codul muncii enumeră cazurile în care angajatorul 
poate dispune concedierea pentru motive ce in de persoana salariatului 
i anume: 

a) în cazul în care salariatul a săvâr it o abatere gravă sau abateri 
repetate de la regulile de disciplină a muncii sau de la cele stabilite prin 
contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil 
sau regulamentul intern, ca sanc iune disciplinară; 

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la 
domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condi iile 
Codului de procedură penală1; 

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de 
expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică i/sau psihică a 
salariatului, fapt ce nu permite acestuia să î i îndeplinească atribu iile 
corespunzătoare locului de muncă ocupat; 

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de 
muncă unde este încadrat. 

Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului, 
reprezintă, conform art. 65 din Codul muncii, „încetarea contractului 
individual de muncă determinată de desfiin area locului de muncă 
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu 
persoana acestuia”. Aceste motive, care determină concedierea îl 
privesc, de fapt, pe angajator. El este cel care din diverse ra iuni 
procedează la desfiin area unui loc, sau mai multe, de muncă, cu 
consecin a concedierii acelor salaria i.  

Rezultă din textele citate, că legiuitorul a reglementat două forme 
de concediere: una determinată de persoana salariatului, alta 
determinată de persoana angajatorului, cele două păr i ale raportului 
juridic de muncă.  

La rândul ei, această din urmă formă de concediere poate fi 
individuală sau colectivă, adică poate privi un singur salariat sau o 
colectivitate, ori un grup, de salaria i (art. 66). 

 

                                                
1 Text modificat de Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală i pentru modificarea i completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale (publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 515 din 14 august 2013), modificată ulterior. 
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 2.2. Cazuri prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
func ionarilor publici 

Art. 99 din Legea nr. 188/1999 prevede că persoana care are 
competen a legală de numire în func ia publică va dispune eliberarea din 
func ie prin act administrativ, care se comunică func ionarului public în 
termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, în următoarele cazuri:  

a) autoritatea sau institu ia publică i-a încetat activitatea ori a fost 
mutată într-o altă localitate, iar func ionarul public nu este de acord să o 
urmeze;  

b) autoritatea sau institu ia publică î i reduce personalul ca urmare 
a reorganizării activită ii, prin reducerea postului ocupat de func ionarul 
public;  

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în func ia publică 
ocupată de către func ionarul public a unui func ionar public eliberat 
sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, de la data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătore ti prin care s-a dispus 
reintegrarea;  

d) pentru incompeten a profesională, în cazul ob inerii califica-
tivului „nesatisfăcător” la evaluarea performan elor profesionale indivi-
duale;  

e) func ionarul public nu mai îndepline te condi iile specifice 
pentru ocuparea func iei publice; 

f) starea sănătă ii fizice sau/ i psihice a func ionarului public, 
constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, 
nu îi mai permite acestuia să î i îndeplinească atribu iile corespun-
zătoare func iei publice de inute;  

g) ca urmare a refuzului neîntemeiat al înaltului func ionar public 
de acceptare a numirii în func ie în condi iile legale. 

Destituirea din func ie este statornicită de art. 101 în două cazuri: 
a) pentru săvâr irea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei 

abateri disciplinare care a avut consecin e grave;  
b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar func ionarul 

public nu ac ionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile 
calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.  

  

 2.3. Cazuri prevăzute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul 

poli istului 

Art. 69 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 prevede că încetarea 
raporturilor de serviciu se dispune în mod corespunzător de către 
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persoanele care au competen a de acordare a gradelor profesionale i are 
loc: 

a) la împlinirea vârstei i a celorlalte condi ii necesare pensionării în 
sistemul public de pensii pentru institu iile din domeniul apărării na io-
nale, ordinii publice i siguran ei na ionale;  

b) la pierderea capacită ii de muncă, în condi iile legii, cu excep ia 
situa iei în care a intervenit men inerea în activitate în condi iile legii;  

c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;  
d) la cerere;  
e) la numirea într-o altă func ie publică;  
f) prin demisie;  
g) la destituirea din poli ie;  
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;  
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă, cu excep ia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării 
pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infrac iuni săvâr ite 
din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele 
profesionale;  

j) când, în urma reorganizării activită ii Ministerului Administra iei i 
Internelor sau a unei unită i de poli ie ori a reducerii unor posturi de 
natura celui ocupat de poli istul respectiv, nu sunt posibilită i pentru ca 
acesta să fie încadrat într-o func ie similară în aceea i unitate sau în alte 
unită i;  

k) când nu promovează examenul de definitivare;  
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poli ie, chiar 

dacă această situa ie a fost depistată ulterior;  
m) în situa ia nedefinitivării de către agen ii de poli ie a studiilor.  
 

 2.4. Cazuri prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul 

func ionarilor publici cu statut special din Administra ia 
Na ională a Penitenciarelor1 

În temeiul art. 61 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul func io-
narilor publici cu statut special din Administra ia Na ională a 
Penitenciarelor, coroborat cu art. 67 din Regulamentul privind condi iile 
de participare, organizare i desfă urare a concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante i avansare, precum i condi iile pentru modificarea i 
                                                
1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 264 din 10 aprilie 2014. 


