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FISA DISCIPLINEI 
2017-2018 

Denumirea 
disciplinei DREPTUL MUNCII 

Codul 
disciplinei 

D.D.4.7.2 

Anul de 
studiu 

IV Semestrul* 7 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei 

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, 

DU-umanistă 

DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, 

F- facultativă} 
Ob Numărul de credite 4 

Total ore din planul 
de învăţământ 48 

Total ore studiu 
individual 

82 Total ore pe semestru 130 

Titularul 
disciplinei 

Prof. univ. dr. Alexandru ATHANASIU, Prof univ. dr. Claudia Ana MOARCĂȘ, Conf. 
univ. dr. Luminiţa Elena DIMA  

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare 
semestru 

 

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 

planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul 
fundamental 
de 
ştiinţă, artă, 
cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul 
pentru studii 
universitare de 
licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de 
studii 

 
 
 48 24 24   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice 
 

 
Discipline 
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

Drept civil. Teoria generală, Drept civil. Persoanele, 

Drept civil. Teoria obligaţiilor, Drept civil. Contracte.  

 

 

Recomandate 

 

Drept Comercial 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute) 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 
curs 

2  8. Pregătire prezentări orale 0 

2. Studiu dupa manual, suport de 
curs 

10  9. Pregatire examinare finală 20 

3. Studiul bibliografiei minimale 
indicate 

10  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 

10  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire 
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

4  
12. Documentare pe 
INTERNET 

5 
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6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 

4  
13. Alte activităţi: pregătire 
pentru aplicaţiile practice 

5 

7. Pregatire lucrări de control 10  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 82 

 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi 
fişa specializării) 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 
specifice disciplinei) 

 însuşirea noţiunilor de bază si a institutiilor specifice din dreptul muncii 

 cunoaşterea reglementărilor din domeniul raporturilor individuale şi colective 
de muncă 

 reglementărilor dreptului european al muncii 

 înţelegerea interpretării regulilor de aplicare a legislaţiei muncii naționale în 
raport cu cea a Uniunii Europene 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, 
concepte,instituții,mecanisme, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi 
practice ale disciplinei) 

 interpretarea prevederilor legale care reglementează raporturile individuale şi 
colective de muncă 

 raportului dintre formele tipice și atipice de muncă 

 analiza comparativă a legislației muncii românești cu cea a Uniunii Europene 

 explicarea raportului dintre dispoziţiile legale, contratele colective de muncă şi 
clauzele contratelor individuale de muncă la nivel național și raportul cu 
dreptul european al muncii  

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor 

practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si 

de aplicare care să dezvolte o gândire aplicativă, capacitatea de a învăța și a 

înțelege metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 analiza şi calificarea normelor juridice aplicabile raporturilor de muncă 

 corelarea normelor generale cu normele speciale 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică (studii 
de caz, analiza deciziilor CCR și a practicii Curții de Justiție a Uniunii 
Europene) 

 elaborarea şi redactarea actelor juridice specifice în domeniul raporturilor de 
muncă (curriculum vitae, contract individual de muncă, contract colectiv de 
muncă, decizie de concediere, etc.) 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive, a unor competențe care să 
dezvolte personalitatea şi responsabilitatea fata de domeniul ştiinţific; cultivarea 
unui mediu ştiinţific centrat pe valori; promovarea unui sistem de valori culturale, 
morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile 
ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională) 

 înţelegerea importanţei Dreptului muncii în vederea derulării corecte a 
relațiilor de muncă 

 respectarea reciprocă a poziţiei şi drepturilor salariaţilor şi angajatorilor 

 respectarea prevederilor legislaţiei muncii în cadrul negocierilor colective 

 analiza partenerilor sociali și a instrumentelor dialogului social 

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, 
cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a 
modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 
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Tabla de 

materii 

1. Obiectul, definiţia, trăsăturile şi izvoarele dreptului muncii. Dreptul internaţional și 

european al muncii.  Raportul juridic de muncă 
 Obiectul dreptului muncii;  
 Categorii de raporturi sociale care interesează ramura (raporturile juridice de muncă 

şi raporturile conexe);  
 Trăsături caracteristice;  
 Principiile dreptului muncii; 
 Categorii de izvoare ; Specific; 
 Dreptul internaţional al muncii (OIM rol și acte normative); 
 Subiectele raportului juridic de muncă;  
 Obiectul raportului juridic de muncă 
 Conţinutul relaţiei de muncă;  

 

Dreptul individual al muncii din perspectiva reglementărilor europene. 

 

2. Contractul individual de muncă.  
 Părţile contractului de muncă, condiţii de valabilitate; obligaţia de informare a 

salariatului; încheierea contractului de muncă; forma şi conţinutul contractului de 
muncă;  

 Tipuri de contracte individuale de muncă (contractul individual de muncă pe durată 
determinată, munca prin agent de muncă temporară, contractul individual de muncă 
cu timp parţial, munca la domiciliu, telemunca) 

 Nulitatea, suspendarea, modificarea (delegarea, detaşarea);  
 Încetarea contractului de muncă (încetarea de drept, concedierea, demisia); 

3. Timpul de muncă şi timpul de odihnă.  
 Noţiunea de timp de muncă; durata zilei de muncă; munca suplimentară;  
 Noţiunea şi formele timpului de odihnă; concediul de odihnă; alte categorii de 

concediu ; 

4. Sistemul de salarizare.  
 Principiile salarizării și stabilirea salariilor; 
 Elementele salariului si forme de salarizare; 
 Sistemul de salarizare în sectorul public ; 
 Reținerile și contribuțiile din salariu; 
 Fondul de garantare al creanțelor salariale; 

5. Menținerea raportului de muncă 
 Suspendarea contractului individual de muncă 
 Transferul de întreprindere 
 Formarea profesională.  
 Drepturi şi obligaţii ale părţilor; 
 Contracte speciale de formare profesională ; 

6. Securitatea şi sănătatea în munca.  Inspecţia muncii. 
 Noţiune. Drepturi şi obligaţii;  
 Accidentele de muncă şi bolile profesionale ;  
 Inspecţia muncii :  noţiune; organizare; atribuţii şi competenţă. 

7. Răspunderea juridică.  
 Regulamentul intern;  
 Răspunderea disciplinară (principii, cumulul răspunderii disciplinare cu alte forme de 

răspundere); abaterea disciplinară; sancţiunea disciplinară; procedura aplicării 
sancţiunilor disciplinare.  

 Răspunderea patrimonială; răspunderea contravenţională şi răspunderea penală; 

8. Conflictele individuale de muncă şi jurisdicţia muncii.  
 Noţiune;  
 Principiile jurisdicţiei muncii;  
 Părţile în litigiul de muncă; organele de jurisdicţie a muncii; reguli speciale de 

procedură; executarea hotărârilor judecătoreşti. 

 

Dreptul colectiv al muncii 
 

9. Partenerii sociali.  
 Organizaţiile sindicale şi dreptul sindical.; 
 Istoricul mişcării sindicale în România;  
 Principiul libertăţii sindicale;  
 Regimul juridic al sindicatelor; exerciţiul drepturilor sindicale în întreprindere;  
 Înfiinţarea funcţionarea şi drepturile organizaţiilor patronale; 
  Dialogul social (Consiliul Național Tripartit , Comitetul Economic și Social (CES), 

Comisiile de dialog social) 

10. Contractele colective de muncă.  
 Noţiune; părţi ;  
 Negocierea colectivă şi încheierea contractelor colective de muncă; Efecte;  
 Executare. modificare, suspendare şi încetare; 
 Evaluarea Strategiei Lisabona  

 Dialogul social la nivel european 
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 11. Conflictele colective de muncă.  
 Noţiune. Părţi ;  
 Procedura de soluţionare ; 
 Dreptul la grevă (noţiune, forme, condiţii de exercitare, răspundere juridică) 

12. Flexicuritatea in domeniul ocuparii fortei de munca. 

 Notiune 

 Principii comune 

 Componente 
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Bibliografie 

 
 

Bibliografie minimală: 

1. Al. Athansiu, Ana-Maria Vlăsceanu, Dreptul muncii-curs 

universitar, Ed.C.H.Beck, 2017 

2. Al. Athanasiu, Supliment la Codul muncii. Comentariu pe articole, 

Ed. C.H. Beck, 2011 

3. Al. Athanasiu, M. Volonciu, L. Dima, O. Cazan – Codul muncii. 

Comentariu pe articole. Vol. I. si II , Ed. CH Beck, 2010; 

4. Al. Athanasiu, L. Dima –Dreptul muncii, curs universitar, Ed. All 

Beck, 2005; 

5. Al. Athanasiu - Negocierea colectivă în ţările occidentale şi în    

            România, Ed.Universitatea Bucureşti, 1992; 

6. Cl. A. Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Ed. C.H. Beck, 

2012 

7. Cl. A. Moarcăș Costea, Drept individual al muncii.Terminologie și 

practică judiciară, Ed. C.H. Beck, 2011 

8. Cl. A. Moarcăș Costea, A.M. Vlăsceanu, Dreptul individual al 

muncii. Analize teoretice și studii de caz, Ed. C.H. Beck, 2010 

9. I.T. Ştefănescu – Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ed  

a.III .a revăzută și adăugită, Ed.Universul Juridic, 2015; 

10. M. Țichindelean, curs universitar,Dreptul colectiv al mucii, Ed. 

Universul Juridic, 2015 

11. I.T.Ștefănescu – Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Ed. 

Universul Juridic, 2017  

12. Al Ţiclea – Tratat de dreptul muncii.Legislație. Doctrină. 

Jurisprudență, ediția a VIIIa revăzută Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2016; 

 

Articole şi studii: 

13. Al. Athanasiu coordonator Modificarea codului muncii și a legii 

dialogului social, Ed. Universul Juridic, 2011  

14. M. Țichindelean, M. Gheorghe coordonatori, Aspecte 

controversate în interpretarea și aplicarea prevederilor Codului 

muncii și ale Legii dialogului social, Ed. Universul Juridic, 2013 

15. International labour standards: Recent developments in 

complementarity between the  international and national 

supervisory systems, Eric Gravel and Quentin Delpech 

International Labour Review, Vol. 147 (2008), No. 4 
 
Reviste si Culegeri de jurisprudenţă; 

  

16. Revista Dreptul 

17. Revista Româna de Dreptul Muncii 

18. Revue internationale de droit du travail, BIT  

19. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia 

dreptului muncii, C. Gîlcă, Ed. Wolters Kluwer, 2008 

20. L.Uţă, F.Rotaru, S.Cristescu - Contractul individual de muncă-

practică judiciară, Ed. Hamangiu, 2009; 

21. L.Uţă, F. Rotaru, S. Cristescu – Dreptul muncii. Răspunderea 

disciplinară- pratica judiciară, Ed. Hamangiu, 2009: 

22. L.Uţă, F.Rotaru, S. Cristescu-Jurisdicţia muncii, Contractele 

colective, conflictele de muncă, ed. Hamangiu, 2010. 

 

Site-uri:  www.ilo.org 
 
              www.europa.eu 
 
 

http://www.ilo.org/
http://www.europa.eu/
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Lista 

materialelor 

didactice 

necesare 

 
 videoproiector; 
 notele de curs; 
 culegeri de practică judiciară 
 legislaţia incidentă. 
 
 
 
 

 
 
 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea 
finală) 

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de 
laborator 

 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / 
traduceri / proiecte etc 

 

 
- alte activităţi : procese simulate, elaborarea 
şi redactarea de acte juridice specifice 
raporturilor de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

10% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă 
şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, 
proiect etc.}. 
 
Lucrare scrisă compusă din 2 părţi: 1) 8 subiecte tip grilă ce conţin mai multe variante de răspuns 
( 1, 2 sau mai multe corecte - 80%); 2) 1 speţă (20%) 
 

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

 
 să dovedească însuşirea minimă 
a materiei 
 să acumuleze minimum 5 puncte 
la examen 
 activitate minimă în timpul 
semestrului 
 
 

 
 răspuns corect la subiectele de examen 
 activitate susţinută în timpul semestrului 
 cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 
bibliografia indicată 
 

 
 

 
Data completării:  20 octombrie 2017             Semnăturile titularilor:  

 
Prof. univ. dr. Alexandru ATHANASIU___________________ 

 
Prof univ. dr. Claudia Ana MOARCĂȘ __________________ 

 
Conf univ. dr. Luminiţa Elena DIMA_____________________ 

 


