
23Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 2 (37), 2016

SuMaR

În prezentul articol este supusă analizei procedura le-
gală de disponibilizare a salariaţilor în legătură cu li-
chidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului 
persoană fizică (art. 86 alin. (1) lit. b) din Codul muncii 
al Republicii Moldova). Autorul elucidează condiţiile 
pe care angajatorul urmează să le respecte la operarea 
unei astfel de concedieri. În articol este abordată, de 
asemenea, problema valorificării dreptului la reanga-
jare al salariaţilor disponibilizaţi în urma concedierilor 
în masă şi cea a protecţiei creanţelor salariale în cazul 
insolvenţei angajatorului.

Civinte-cheie: angajator, contract individual de muncă, 
lichidarea unităţii, Codul muncii, instituţii de garanţie, 
salariaţi concediaţi.

În condiţiile crizei economice şi ale recesiunii pro-
ducţiei, la concedierea salariatului ca urmare a lichi-
dării unităţii sau încetării activităţii angajatorului per-
soană fizică, art. 86 alin. (1) lit. b) din Codul muncii al 
Republicii Moldova (în continuare – CM al RM) [1] este 
unul dintre cele mai invocate.

În conformitate cu dispoziţiile art. 88 alin. (1) şi alin. 
(4) din CM al RM, angajatorul este în drept să concedie-
ze salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea aces-
teia doar cu condiţia că:

a) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), 
motivat din punct de vedere juridic sau econo-
mic, cu privire la lichidarea unităţii;

b) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) cu 
privire la preavizarea, sub semnătură, a salariaţi-
lor cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii;

c) va acorda salariatului care urmează a fi concediat 
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o zi lucrătoare pe săptămână cu menţinerea sala-
riului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă;

d) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte 
de concediere, agenţiei pentru ocuparea forţei 
de muncă informaţiile privind persoanele ce ur-
mează a fi disponibilizate;

e) în cazul în care lichidarea unităţii presupune re-
ducerea în masă a locurilor de muncă, va infor-
ma în scris, cu cel puţin trei luni înainte, despre 
acest lucru organele sindicale din unitatea şi ra-
mura respectivă şi va iniţia negocieri în vederea 
respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. 
Criteriile vizând reducerea în masă a locurilor de 
muncă se stabilesc prin convenţiile colective.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Convenţia colectivă (nivel 
naţional) nr. 11 „Cu privire la criteriile de reducere în 
masă a locurilor de muncă” din 28.03.2012 (în continu-
are – Convenţia nr. 11/2012) [2], angajatorul va informa 
în scris, conform prevederilor art. 88 alin. (1) lit. g) şi i) 
din CM al RM, agenţia de ocupare a forţei de muncă şi 
organele sindicale din unitate despre: 
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a) motivele concedierilor preconizate; 
b) numărul şi categoriile de lucrători care se preco-

nizează să fie concediaţi; 
c) perioada în care vor avea loc concedierile preco-

nizate; 
d) criteriile propuse pentru selectarea lucrătorilor 

care urmează a fi concediaţi;     
e) plăţile care vor fi achitate salariaţilor concediaţi; 
f ) măsurile care vor fi întreprinse pentru a reduce 

impactul concedierii asupra salariatului; 
g) alte informaţii utile legate de concediere.

În art. 1 din Convenţia nr. 11/2012 este formulată 
definiţia noţiunii de „reducere în masă a locurilor de 
muncă”, desemnează concedierea unui anumit număr 
de salariaţi ca urmare a lichidării unităţii sau încetării 
activităţii angajatorului persoană fizică ori reducerea 
numărului sau statelor de personal din unitate într-o 
perioadă concretă de timp.

În art. 2 din Convenţia nr. 11/2012 sunt statuate cri-
teriile vizând reducerea în masă a locurilor de muncă. 
Astfel, se stabilesc drept criterii de reducere în masă a 
locurilor de muncă în cadrul unităţii concedierea într-o 
perioadă de 30 de zile calendaristice a unui număr de: 

a) cel puţin 30% din salariaţi, dacă angajatorul care 
reduce locurile de muncă are încadraţi de la 10 la 
49 de salariaţi; 

b) cel puţin 15 salariaţi, dacă angajatorul care redu-
ce locurile de muncă are încadraţi de la 50 la 99 
de salariaţi; 

c) cel puţin 15% din salariaţi, dacă angajatorul care 
reduce locurile de muncă are încadraţi de la 100 
la 249 de salariaţi; 

d) cel puţin 40 salariaţi, dacă angajatorul care re-
duce locurile de muncă are încadraţi de la 250 la 
399 de salariaţi; 

e) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care 
reduce locurile de muncă are încadraţi mai mult 
de 400 de salariaţi.

Mai mult, se consideră reducere în masă a locurilor 
de muncă concedierea cumulativă, pe parcursul a 90 
de zile, a cel puţin 30% de salariaţi din numărul total 
de angajaţi cu contract individual de muncă pe pe- 
rioadă nedeterminată, indiferent de numărul salariaţi-
lor angajaţi în unitate.

Potrivit art. 4 din Convenţia nr. 11/2012, unitatea 
în care au avut loc concedieri în masă şi care, după o 
perioadă de timp, îşi reia activitatea are obligaţia, în 
conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea RM nr. 102 
„Privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă” din 
13.03.2003, să informeze salariaţii concediaţi despre 
reangajare, aceştia urmând să se prezinte la unitate în 

termen de 15 zile calendaristice de la data informării*. 
Aşadar, în Convenţia nr. 11/2012 este consacrată o 
garanţie juridică privind exercitarea și valorificarea 
dreptului de reangajare al salariaţilor concediaţi co-
lectiv (în masă). Asemenea prevederi nu constituie o 
inovaţie normativă absolută, ele fiind statuate în legis-
laţia română şi în dreptul muncii francez**. Astfel, în 
Codul muncii al României [3] problematicii date este 
rezervat art. 74:

„(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data 
concedierii, salariatul concediat prin concediere colec-
tivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul 
reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs 
sau perioadă de probă.

(2) În situaţia în care în perioada prevăzută la alin. 
(1) se reiau aceleaşi activităţi, angajatorul va transmite 
salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a că-
ror activitate este reluată în aceleaşi condiţii de com-
petenţă profesională o comunicare scrisă, prin care 
sunt informaţi asupra reluării activităţii.

(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maxi-
mum 5 zile calendaristice de la data comunicării an-
gajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-şi manifesta 
în scris consimţământul cu privire la locul de muncă 
oferit.

(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a 
fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi manifestă în scris 
consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau 
refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face 
noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante”.

Legiuitorul român a supus unei reglementări de-
taliate procedura de valorificare a dreptului la rean-
gajare al salariaţilor concediaţi colectiv. Însă necesită 

* Considerăm că este absolut necesară concretizarea limitelor 
temporale ale reluării activităţii (redresării economice) de către an-
gajator, ca premisă pentru punerea în sarcina acestuia a obligaţiei 
de a informa salariaţii disponibilizaţi în masă despre reangajare. 
Dacă ne conducem de prevederile art. 88 alin. (3) din CM al RM, 
reangajarea salariatului concediat ca urmare a reducerii în masă 
a locurilor de muncă nu este posibilă de jure pe parcursul anului 
calendaristic în care a avut loc concedierea respectivului salariat în 
baza art. 86 alin. (1) lit. b) sau c) din CM al RM, întrucât restabilirea 
locului de muncă redus în statele unităţii pe parcursul anului ca-
lendaristic respectiv îi conferă salariatului concediat dreptul la re-
stabilire la locul de muncă deţinut anterior şi, totodată, îi incumbă 
angajatorului obligaţia de a repara prejudiciul cauzat salariatului 
ca urmare a eliberării nelegitime din serviciu. Aşadar, de lege fe-
renda, considerăm necesară statuarea în actele de parteneriat so-
cial a obligaţiei angajatorilor de a informa salariaţii disponibilizaţi 
în masă despre reangajare doar în cazul în care reluarea activităţii 
(redresarea economică) a avut loc în anul calendaristic ce urmează 
după anul în cursul căruia a fost operată reducerea în masă a locu-
rilor de muncă.

** Potrivit legislaţiei franceze, dreptul la reangajare al foştilor 
salariaţi poate fi valorificat într-un termen de un an de la data con-
cedierii colective.
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semnalat faptul că, în viziunea doctrinarilor români, 
noile reglementări promovate de Legea română nr. 
40/2011 au diminuat vizibil garanţiile juridice ale sa-
lariaţilor disponibilizaţi în comparaţie cu prevederile 
legale precedente. „Astfel, dacă în formula legislativă 
anterioară angajatorul nu putea reînfiinţa posturi în 
termen de 9 luni din care concediase colectiv, iar dacă 
proceda contrar era obligat, cu prioritate, să-i reanga-
jeze pe foştii salariaţi, conform actualei reglementări, 
obligaţia descrisă mai sus subzistă în sarcina angajato-
rului doar pentru o perioadă de 45 de zile” [4]. 

Mai mult, legiuitorul român a redus la 5 zile calen-
daristice (în loc de 10 zile, după cum prevedea legis-
laţia anterioară) termenul în care salariatul concediat 
prin concediere colectivă trebuie să-şi exprime con-
simţământul pentru a fi reîncadrat.

Dându-i legislaţiei în vigoare aprecieri negative, 
cercetătorul Alexandru Athanasiu a concluzionat că 
pericolul pe care îl pot genera reglementările cuprinse 
în art. 74 din Codul muncii român constă în faptul că, 
practic, dreptul la reîncadrare cu prioritate a salariaţi-
lor concediaţi colectiv este lipsit, în bună măsură, de 
conţinut şi permite angajatorului să utilizeze abuziv 
concedierea colectivă pentru a se dispensa pe aceas-
tă cale formal legală de unii salariaţi indezirabili [5]. În 
context, este suficient ca angajatorul să aştepte trece-
rea termenului de 45 de zile pentru a nu mai fi obligat 
să-i reîncadreze pe foştii salariaţi. 

După cum spuneam, angajatorul este obligat să in-
formeze, cu cel puţin 3 luni înainte, despre reducerea 
în masă a locurilor de muncă organele sindicale din 
unitate şi din ramura respectivă şi, totodată, să iniţieze 
negocieri în vederea respectării drepturilor şi interese-
lor salariaţilor. 

În acest caz, informările, furnizarea de date, consul-
tările şi negocierile au menirea de a găsi soluţii pentru 
evitarea concedierilor colective ori pentru diminuarea 
numărului salariaţilor concediaţi. Toate acestea consti-
tuie garanţii legale ale dreptului la muncă, drept care, 
potrivit art. 43 alin. (1) din Constituţia RM [6], nu poate 
fi îngrădit.

Nerespectarea de către angajator a obligaţiei pri-
vind informarea sindicatelor despre operarea redu-
cerii în masă a locurilor de muncă este considerată o 
încălcare flagrantă a procedurii legale de concediere 
a salariaţilor. În acest caz, salariaţii interesaţi se pot 
adresa în instanţa de judecată în vederea recunoaşterii 
concedierii drept nelegitimă [7].

Un fapt pe care ţinem să-l remarcăm este că legisla-
ţia muncii a RM nu consfinţeşte competenţa reprezen-
tanţilor salariaţilor ca, în cazul concedierilor colective, 
să cenzureze deciziile angajatorului şi să propună mă-
suri în scopul evitării concedierilor în masă. Dar acest 

lucru este absolut necesar şi, în acelaşi timp, compa-
tibil cu prevederile instrumentelor europene. Astfel, 
potrivit prevederilor art. 29 din Carta socială euro-
peană (revizuită) [8], ,,în scopul asigurării efective a 
dreptului reprezentanţilor lucrătorilor de a fi informaţi 
şi consultaţi în cazul concedierilor colective, părţile 
se angajează să asigure ca patronii să informeze şi să 
consulte reprezentanţii lucrătorilor în timp util, înain-
tea acestor concedieri colective, asupra posibilităţilor 
de a evita concedierile colective sau de a limita nu-
mărul şi de a atenua consecinţele acestora, recurgând, 
de exemplu, la măsuri sociale care vizează, în special, 
ajutorul pentru redistribuirea sau recalificarea lucrăto-
rilor respectivi.

În afară de aceasta, CM al RM nu conţine alte re-
glementări speciale privitoare la modul de operare a 
concedierii în masă a salariaţilor. Acest lucru constituie 
o lacună ce trebuie urgent înlăturată. 

Din interpretarea literală (ad litteram) a prevederi-
lor cuprinse în art. 88 din CM al RM ajungem la con-
cluzia că obligaţiile angajatorului, consacrate în art. 
88 alin. (1) şi alin. (4) din CM al RM, nu sunt valabile 
şi executabile în cazul încetării activităţii angajatorului 
persoană fizică.

În literatura de specialitate se discută în privinţa 
următorului aspect: poate fi oare redus termenul de 
preaviz de două luni în temeiul unui acord suplimen-
tar semnat de către salariat şi angajator? La această în-
trebare nu putem răspunde afirmativ, deoarece: 

1) în conformitate cu art. 12 din CM al RM, clauzele 
din contractele individuale de muncă, cele саrе înrău-
tăţesc situaţia salariaţilor în comparaţie cu legislaţia 
muncii, sunt nule şi nu produc efecte juridice; 

2) în art. 88 alin. (1) lit. b) din CM al RM se menţio-
nează în mod imperativ că angajatorul este obligat să 
emită un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) cu privire 
la preavizarea, sub semnătură, a salariaţilor cu două 
luni înainte de lichidarea unităţii; 

3) potrivit art. 64 alin. (2) din CM al RM, salariaţii nu 
pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin 
CM al RM. Orice înţelegere prin care se urmăreşte re-
nunţarea la drepturile recunoscute salariaţilor sau li-
mitarea acestora este nulă.

Cu titlu de studiu comparativ, menţionăm că le-
gislaţia rusă consacră un temei special de exonerare 
a angajatorului de obligaţia de a respecta termenul 
de preaviz. Astfel, în conformitate cu art. 180 alin. (3) 
din Codul muncii al Federaţiei Ruse  [9], angajatorul 
are dreptul, cu consimţământul scris al salariatului, 
să desfacă contractul individual de muncă înainte de 
expirarea termenului de preaviz la concedierea în le-
gătură cu lichidarea unităţii, reducerii numărului sau 
a statelor de personal, achitând în beneficiul respec-
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tivului salariat a compensaţiei suplimentare în mări-
mea salariului mediu al acestuia, calculat proporţio-
nal cu timpul rămas până la expirarea termenului de  
preaviz. 

Potrivit art. 87 alin. (1) din CM al RM, concedierea 
salariaţilor membri de sindicat în baza art. 86 alin. (1) 
lit. b) din CM al RM se admite cu consultarea prealabilă 
a organului (organizatorului) sindical din unitate.

În conformitate cu art. 186 alin. (1) din CM al RM, 
salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unită-
ţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoa-
nă fizică (art. 86 alin. (1) lit. b) CM al RM) li se garan- 
tează: 

a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eli-
berare din serviciu egală cu mărimea sumată a 
unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an 
lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decât 
un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost suc-
cesorul de drept al unei unităţi reorganizate ante-
rior şi contractul individual de muncă cu salaria- 
ţii în cauză nu a încetat anterior (art. 81 din CM 
al RM), se vor lua în calcul toţi anii de activitate; 

b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de 
eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariu-
lui mediu lunar, dacă persoana concediată nu a 
fost plasată în câmpul muncii; 

c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eli-
berare din serviciu egală cu cuantumul salariului 
mediu lunar, dacă, după concediere, salariatul s-a 
înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la 
agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă 
în calitate de şomer şi nu a fost plasat în câmpul 
muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv*; 

d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, 
achitarea integrală a sumelor legate de concedie- 
rea salariatului pe toate trei luni, la data conce-
dierii.

La plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu se 
ia în considerare salariul mediu, determinat în confor-
mitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 426 „Privind 
aprobarea Modului de calculare a salariului mediu” 
din 26.04.2004  [10]. În acelaşi timp, subliniem faptul 
că indemnizaţia de eliberare din serviciu constituie un 
venit neimpozabil (art. 20 lit. g) din Codul fiscal al RM) 
şi, totodată, din această indemnizaţie nu se calculează 
contribuţiile de asigurări sociale şi primele de asigurări 
obligatorii de asistenţă medicală.

Dar, toate aceste reglementări în practică nu rezol-
vă problemele legate de garantarea executării crean-
ţelor salariaţilor aflaţi în relaţii de muncă cu angajato-
rul declarat insolvabil, în modul prevăzut de legislaţie. 
În context, creanţele salariale faţă de angajaţi sunt 
atribuite, în corespundere cu art. 43 alin. (2) din Legea 
insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 [11], la categoria 
creanţelor chirografare de rangul II. Drept consecinţă, 
pe parcursul derulării procedurilor de insolvabilitate 
urmează să fie îndestulate în mod prioritar: creanţele 
garantate, creanţele chirografare ce izvorăsc din dău-
narea sănătăţii sau din cauzarea morţii. Numai după 
îndestularea acestora se recurge la satisfacerea crean-
ţelor salariale. De aceea considerăm că ar fi oportună 
consfinţirea, pe cale legislativă, a posibilităţii fon-
dării unor instituţii de garanţie a plăţii creanţelor 
privind salariile și indemnizaţiile de concediere ale 
personalului întreprinderii.

La compartimentul ce vizează regimul creanţelor 
salariale în cazul insolvenţei angajatorului, suntem 
întru totul de acord cu savantul Ion Traian Ştefănescu 
[12], care a relevat că, în timp ce OIM, prin Convenţia 
nr. 173/1992 privind protecţia creanţelor lucrătorilor 
în caz de insolvabilitate a celui care angajează (nerati-
ficată de Republica Moldova), a reglementat atât pro-
tecţia salariaţilor pe calea unui privilegiu, cât şi pe ca-
lea constituirii unei instituţii de garanţie, Uniunea Eu-
ropeană a lăsat la latitudinea statelor membre regle-
mentarea protecţiei salariaţilor pe cale de privilegiu 
şi, ca urmare, a legalizat numai protecţia salariaţilor 
pe calea unei instituţii de garanţie, conform Directivei 
2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 octombrie 2008 „Privind protecţia lucrătorilor 
salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului (versiune 
codificată)” (Text cu relevanţă pentru SEE) [13]. În con-
text, considerăm că Directiva 2008/94/CE (în special, 
în partea ce se referă la dispoziţii privind instituţiile de 
garantare) trebuie să fie susţinută şi transpusă în legis-
laţia RM.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva 2008/94/CE, un 
angajator este considerat a fi în stare de insolvenţă în 
cazul în care a fost formulată o cerere privind deschi-
derea unei proceduri colective întemeiate pe insol-
venţa angajatorului, prevăzută de actele cu putere de 
lege şi de actele administrative ale unui stat membru, 
implicând lipsirea, în tot sau în parte, a angajatorului 
de activele sale şi numirea unui judecător sindic sau a 
unei persoane care exercită o funcţie similară, iar au-
toritatea care este competentă în temeiul dispoziţiilor 
menţionate: a) fie a hotărât instituirea procedurii; b) fie 
a constatat că întreprinderea sau unitatea angajatoru-
lui a fost definitiv închisă şi că activele disponibile sunt 
insuficiente pentru a justifica instituirea procedurii. 

* În Notă la art. 186 alin. (1) din CM al RM se precizează că, în 
cazul plasării persoanei concediate în câmpul muncii pe parcursul 
lunilor indicate la lit. b) şi c) din art. 186 alin. (1) CM al RM, indem-
nizaţia se va achita pe perioada de până la data angajării acesteia.
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Totodată, Directiva 2008/94/CE nu împiedică statele 
membre să extindă protecţia lucrătorilor şi la alte situa- 
ţii de insolvenţă, de exemplu - o situaţie permanentă 
de facto de încetare de plăţi, stabilită prin proceduri di-
ferite de cele menţionate anterior, prevăzute în drep-
tul naţional. Mai mult, în conformitate cu art. 2 alin. (3) 
din Directiva 2008/94/CE, statele membre nu pot sta-
bili o durată minimă pentru contractul de muncă sau 
raportul de muncă ca o condiţie pentru ca lucrătorii 
salariaţi să aibă dreptul de a invoca prevederile Direc-
tivei 2008/94/CE.

În corespundere cu stipulaţiile art. 5 din Directiva 
2008/94/CE, statele membre stabilesc modalităţile de 
organizare, finanţare şi funcţionare a instituţiilor de 
garantare, cu respectarea în special a următoarelor 
principii: 

a) patrimoniul instituţiilor trebuie să fie indepen-
dent de capitalul de exploatare a angajatorilor 
şi trebuie să fie constituit în aşa fel încât asupra 
acestuia să nu poată fi pus sechestru în cursul 
unei proceduri în caz de insolvenţă; 

b) angajatorii trebuie să contribuie la finanţare, în 
măsura în care aceasta nu este acoperită integral 
de către autorităţile publice; 

c) obligaţia de plată a instituţiilor există indepen-
dent de îndeplinirea obligaţiilor de a contribui la 
finanţare.

Potrivit art. 3 din Directiva 2008/94/CE, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a asigura că in-
stituţiile de garantare asigură plata creanţelor neachi-
tate ale lucrătorilor salariaţi care rezultă din contracte 
de muncă sau raporturi de muncă, inclusiv în cazurile 
prevăzute de dreptul intern, compensaţia pentru în-
cetarea raporturilor de muncă. Creanţele preluate de 
instituţia de garantare sunt drepturile salariale ne-
plătite referitoare la o perioadă care precede şi (sau), 
după cum este cazul, succede o dată stabilită de sta-
tele membre. În acelaşi timp, Directiva 2008/94/CE 
permite statelor membre de a limita obligaţia de plată 
statuată pentru instituţiile de garantare. În asemenea 
situaţii, luând în considerare dispoziţiile art. 4 alin. (2) 
din Directiva 2008/94/CE, statele membre trebuie să 

specifice durata perioadei pentru care creanţele nea-
chitate urmează să fie plătite de către instituţia de ga-
rantare.

Totodată, statele membre pot stabili, în temeiul 
art. 4 alin. (3) din Directiva 2008/94/CE, un plafon de 
garantare a plăţii drepturilor neachitate salariaţilor. Cu 
titlu de exemplu, legiuitorul român a prevăzut în acest 
sens că suma totală a creanţelor salariale suportate 
din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul 
a trei salarii medii brute pe economie pentru fiecare 
salariat (art. 14 alin. (1) din Legea română nr. 200/2006 
„Privind constituirea şi utilizarea Fondului de garanta-
re pentru plata creanţelor salariale” [14]). 
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